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Javni razpisi
Št. 3528-1/2014

Ob-1598/14
Delni preklic

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, objavlja
delni preklic javnega razpisa za oddajo nepremičnin
– poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper,
z javnim zbiranjem ponudb, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 12/2014, št. objave Ob-1423/14 in na spletni
strani Mestne občine Koper.
Preklic se nanaša na oddajo nepremičnine oziroma
poslovnega prostora na Župančičevi ulici 10.
Župančičeva ulica 10, Koper, prostor, v izmeri 49,98 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe
na parceli št. 879/2, k.o. Koper, (ID znak 2605-1017-1)
oddajamo za mirno storitveno dejavnost ali skladišče;
izklicna mesečna najemnina znaša 187,23 €, za mesec
januar 2014.
Mestna občina Koper
Št. 23/2014

Ob-1552/14

Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe
(ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi
spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13
– popr.) in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12, in 61/13 –
Rb2013 (62/13 – popr.)), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13,
56/13 – ZŠtip-1, 61/13 in 82/13), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov

pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10
in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6.
2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne
21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13),
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Odločbe št. OP RČV/3/2/05-0MIZŠ o dodelitvi sredstev za program Sofinanciranje
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letu 2014 z dne 21. 11. 2013, Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih
za pridobitev izobrazbe v šolskem
oziroma študijskem letu 2013/2014
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse
postopke, potrebne za dodelitev sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: sklad).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni,
razvojna prioriteta, prednostna usmeritev)
Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe
v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 (v nadaljevanju: javni razpis) delno financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve
3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in
življenje v družbi, temelječi na znanju.
Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014.
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Cilj javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih
učnih mestih za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne
učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter
študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego tega cilja je
potrebno aktivno vključevanje poklicnih in strokovnih šol
kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega
usposabljanja z delom.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška
plače mentorja in nagrade dijaka srednjega poklicnega
izobraževanja (v nadaljevanju: dijak/i) oziroma študenta
višje strokovne šole (v nadaljevanju: študent/i). Ti stroški
nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega
usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem
praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri
je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme
sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo
na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na
javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan.
3.1 Pogoji, ki jih morata izpolnjevati šola in delodajalec:
– na dan prijave sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– nista v postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku ali likvidacijskem postopku oziroma nista v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
– na dan podpisa izjave imata poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– šola oziroma delodajalec ali odgovorna oseba
šole oziroma delodajalca nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 63/13 Odl. US.);
– sta finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine;
– strinjata se z uporabo osebnih podatkov mentorjev, dijakov in študentov za namene dokazovanja upravičenih stroškov, za kar sta si dolžna pridobiti ustrezno
soglasje teh oseb;
– nista prejela niti nista v postopku za pridobitev
drugih javnih sredstev financiranja iz državnega in lokalnega proračuna, vključno s sredstvi Evropske unije, za
stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi
bi skupaj s spodbudo presegli skupne upravičene stroške praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja za posamezno prijavljeno osebo
(prepoved dvojnega financiranja);
– delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje,
in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni
letnik, sta dva različna poslovna subjekta, razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje dijake in študente izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje na svojih šolskih posestvih;
– za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje, sklad na preteklih razpisih ni sofinanciral
spodbude v istem izobraževalnem programu;
– dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem
letu 2013/2014 vpisani v zaključni letnik izobraževal-
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nega programa, v okviru katerega opravijo praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zadnjega pogoja se
k vlogi predloži fotokopijo sklenjene učne pogodbe za
dijake oziroma pogodbe o praktičnem izobraževanju za
višješolske študente. Če je sklenjen aneks k učni pogodbi, se priloži tudi fotokopijo le-tega.
3.2 Posebni pogoj, ki ga mora izpolnjevati šola, ki
kandidira na javnem razpisu, je, da je registrirana za
opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje
poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje.
3.3 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja
z delom oziroma praktičnega izobraževanja;
– prijavljeni osebi dodeli mentorja, ki je zaposlen pri
tem delodajalcu;
– pred izstavitvijo zahtevka za sofinanciranje izvrši
plačilo prijavljeni osebi v skladu s predpisi (plačilo nagrade dijakom oziroma študentom na osnovi individualne
ali kolektivne učne pogodbe za dijake oziroma pogodbe
o praktičnem izobraževanju za študente).
Delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem javnem razpisu, če z izrednim študentom v času opravljanja praktičnega izobraževanja nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študent
zanj ne dela preko s.p. ter šola študentu ni skrajšala
s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja.
Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec potrdila z izjavama, ki sta
del razpisne dokumentacije.
3.4 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program
prijavljene osebe:
3.4.1 Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni
program):
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec izvede najmanj 3 tedne praktičnega
usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do 2013/2014.
Če dijak opravi praktično usposabljanje z delom pri
več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po učni pogodbi.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal,
vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009.
3.4.2 Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega
izobraževanja.
– Delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi
o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih
od 2008/2009 do 2013/2014.
Če študent opravi praktično izobraževanje pri več
različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli
glede na izvedeno število tednov po pogodbi o praktičnem izobraževanju.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal, vendar le do vključno študijskega leta 2008/2009.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
ta javni razpis, znaša skupaj 2.589.450,00 EUR.
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5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna vrednost sredstev za javni razpis znaša
2.589.450,00 EUR, od tega:
– 2.201.032,50 EUR s PP 130178 – Usposabljanje
ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – ESS – 07-13-EU dodatne pravice (85,00 %) in
– 388.417,50 EUR s PP 130179 – Usposabljanje
ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – ESS – 07-13-SLO dodatne pravice (15,00 %).
Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2014, do 31. 12.
2014.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 85,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %.
7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih
javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Navodila za pripravo vloge so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki je del javnega razpisa.
Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne
obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme
spreminjati.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun
9.1 Višina spodbud za delodajalce
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja se kot spodbuda dodeli z namenom,
da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne
pogodbe v srednjem poklicnem in višjem strokovnem
izobraževanju ter da zagotavljajo učna oziroma študijska
mesta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
je dne 22. 10. 2013 sprejelo Metodologijo za določitev
višine spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v letu 2014, št. dokumenta
5440-24/2013/5.
Skladno z navedeno metodologijo je predvidena
višina spodbude:
– med 525,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka
v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma
v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi;
– in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta
v višjem strokovnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu,
če je posamezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov
praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju.
Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu,
in sicer zmanjšana za 25,00 EUR, ki se nakažejo šoli,
v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v sorazmernih deležih, pri čemer
spodbuda za šolo ne more presegati 25,00 EUR.
Dokončna višina spodbude za posamezno šolsko
oziroma študijsko leto je odvisna od števila in obsega
prijav na javni razpis in jo s sklepom določi minister,
pristojen za izobraževanje.
Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot izvajalec
(delodajalec) in vlagatelj, niso upravičene do dela spodbude, ki je po sprejeti metodologiji namenjena šoli za

Št.

15 / 28. 2. 2014 /

Stran

usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter
administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
Spodbuda, katere višina je določena s sklepom
ministra, pristojnega za izobraževanje, je upravičen
strošek operacije in se dokazuje z zahtevkoma za sofinanciranje (zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za sofinanciranje) ter s potrdilom šole
o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
9.2 Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov
in poročanje
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja šola,
v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, skladu predloži:
– zahtevek šole za sofinanciranje,
– zahtevek delodajalca za sofinanciranje,
– potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri
delodajalcu.
Zahtevano dokumentacijo šola predloži do 11. 7.
2014 za dijake in do 19. 9. 2014 za študente.
Šola in delodajalec pripravita dokazila v obliki, kot
jih predpiše sklad.
9.3. Način izvrševanja plačil
Plačila se izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje ter potrdila
šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izobraževanju študenta. Če so dejanski izdatki delodajalca za predmet tega javnega razpisa
nižji od odobrenih sredstev, mora delodajalec svoj zahtevek za sofinanciranje ustrezno znižati.
Če potrdilo šole o uspešno zaključenem programu
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnem
izobraževanju ne bo priloženo, sklad izplačila ne bo
izvršil. Če dijak oziroma študent programa praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja ne zaključi iz opravičljivih razlogov, izplačilo sredstev
na podlagi pogodbe o sofinanciranju ne bo mogoče.
Sklad v roku 60 dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke oziroma
pozove soprijavitelja k morebitni dopolnitvi. Sredstva
bodo nakazana na TRR šole in delodajalcev v roku
60 dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje
s strani odgovorne osebe Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije in v skladu z veljavnim Zakonom
o izvrševanju proračuna RS.
10. Hranjenje dokumentacije: soprijavitelja morata hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do
31. 12. 2020. Dokumentacija mora biti shranjena na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled.
11. Nadzor nad izvedbo
Soprijavitelja bosta morala omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani sklada, Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, drugih pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti.
V primeru nadzora s strani zgoraj navedenih organov bosta morala soprijavitelja predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
upravičenih stroškov sofinanciranega praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja.
V primeru preverjanja na kraju samem, o katerem sta
soprijavitelja predhodno obveščena, morata omogočiti
vpogled v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem programa. V izjemnih primerih se
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lahko opravijo tudi nenajavljena preverjanja na kraju
samem.
Če se izkaže, da je soprijavitelj namerno posredoval napačne podatke ali zamolčal podatke, ki bi pomembno vplivali na obravnavo vloge, se lahko soprijavitelju (v primeru, da je pravna oseba, pa tudi odgovornim
osebam v tej družbi) onemogoči sodelovanje na javnih
razpisih sklada za obdobje 5 let.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja: izbrana soprijavitelja sta dolžna izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z 8. in
9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si.
13. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo,
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in
s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES ter 6. členom Uredbe 1081/2006/ES. Delodajalec mora pri izbiri dijaka ali
študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
oziroma praktičnega izobraževanja po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: soprijavitelja se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US) in in
37. členom Uredbe 1828/2006/ES.
15. Vložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 3.
2014, do 23:59 ure.
Vlogo na javni razpis pošlje šola, v kateri je dijak
ali študent vpisan, na Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni
s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami
»Javni razpis PUD 2013/2014 – Vloga – Ne odpiraj«.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi tudi
obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije.
Vlogo se lahko pošlje po pošti ali odda osebno
v vložišču sklada v času uradnih ur, in sicer v ustrezno
označeni in zaprti ovojnici.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je sklad prejel
vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, kot so bile predložene. Nepravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, prispele po
roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
V primeru, da sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi
vloge, se priporoča, da se dopolnitev pošlje v zaprti
ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole
ter vidnimi oznakami »Javni razpis PUD 2013/2014«
s pripisom »Dopolnitev – št. zadeve«.
16. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 3. 4. 2014 ob 10. uri,
v prostorih sklada, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
soba št. 331.
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Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija,
imenovana s strani sklada. Komisija je najmanj tričlanska, sestavljajo jo predsednik in najmanj dva člana.
V primeru odsotnosti predsednika ga lahko nadomesti
podpredsednik.
Odpiranje prejetih vlog je predvidoma javno. Ne
glede na to, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število prejetih vlog veliko. O tej
odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelja, katerega
vloga je formalno nepopolna, pozove k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo.
17. Obveščanje o izidu javnega razpisa
Šole bodo o izidu javnega razpisa obveščene najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh sklada, kjer bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport o končni višini spodbude delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in izvajanje praktičnega izobraževanja za študente.
Izbranim šolam bo sklad posredoval sklepe o izboru in
jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. S prejetim sklepom šola seznani delodajalca, ki ima prav tako
kot šola možnost pritožbe. Pogodbe o sofinanciranju so
tripartitne, sklenjene med skladom, šolo kot vlagateljem
in delodajalcem kot izvajalcem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. Če se
soprijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o izbiri lahko soprijavitelj poda pritožbo
pri skladu, in sicer v roku osmih dni od prejema sklepa.
Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila
upravičena oseba, pa spodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje
v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji.
18. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do poteka roka za
prijavo dobite v času uradnih ur v vložišču sklada in na
spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure
v vložišču so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure
ter ob sredah tudi od 14. do 16. ure.
Če želi vlagatelj dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo ali izpolnjevanjem vloge, mora zanj
zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred
potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za
posredovanje dodatnih pojasnil je Bernarda Savšek,
tel. 01/434-15-84. Vprašanja se lahko pošljejo tudi na
elektronski naslov: bernarda.savsek@sklad-kadri.si ali
na pud@sklad-kadri.si Odgovori na pogosta vprašanja
bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih
dneh od prejema vprašanja.
19. Prepoved dvojnega financiranja
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, soprijavitelja nista prejela oziroma ne bosta prejela sred-
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stev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ugotovljeno, da je kateri izmed
soprijaviteljev prejel sredstva za te stroške tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se
lahko pogodba o sofinanciranju razdre. Soprijavitelj, ki
je prejel sredstva za te stroške, bo dolžan povrniti vsa
neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 6316-3/2014-3

Ob-1587/14

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. in 14. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A), Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), Pravilnika
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, 41/09 in 72/11),
Metodologije ocenjevanja prijav, št. 6319-2/2013-5,
z dne 20. 1. 2014, Metodologije ocenjevanja in izbora
prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« za
izvedbo javnega razpisa v letu 2014, št. 6316-3/2014-2
z dne 18. 2. 2014, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si
hrano za jutri« v letu 2014, št. 430-36/2014/2, z dne
10. 2. 2014 in soglasja Ministrstva za kmetijstvo in okolje, št. 631-3/2013/7, z dne 20. 2. 2014, objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
»Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014
I. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ARRS) in
(2) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO)
II. Predmet razpisa
(1) Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu
2014 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«) je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem
področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje
konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja
ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega
izvajanja.
(2) Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« temelji na strateških ciljih, opredeljenih v sektorskih
dokumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu, Strategiji prilagajanja
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam, ki so skladne s strateškimi usmeritvami Strategiji razvoja Slovenije (SRS), ki je krovna nacionalna
razvojna strategija in tudi predstavlja okvir za določitev
vsebinskih prioritet Ciljnih raziskovalnih programov.
(3) Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami MKO v okviru treh težišč CRP »Zagotovimo.si
hrano za jutri«:
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Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije
Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov
Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
(4) Težišča CRP iz prejšnjega odstavka ustrezajo
naslednjima razvojnima prioritetama, in sicer:
1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast in
2. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega
razvoja.
(5) Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme, ki pokrivajo skupne vsebine
in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP, in
imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP,
sledijo osnovnim ciljem SRS in prednostnim programskim usmeritvam kmetijske politike.
Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije
Tematski sklop 1.1: Zdravstveno varstvo domačih
živali
Št. teme: 1.1.1
Naslov teme: Pojavnost in kritična mesta vnosa bakterije E. coli tipa ESBL in študija programov za
zmanjševanje porabe protimikrobnih zdravil v perutninarstvu
Cilji:
– ugotoviti in določiti kritične točke vnosa za perutnino patogene E. coli, vključno z E. coli ESLB v rejah
perutnine v Sloveniji;
– določiti pojavnost in pogostnost E. coli ESBL med
za perutnino patogenimi E. coli in za perutnino nepatogenimi tipi E. coli v celotni verigi reje perutnine (matične
jate, valilnica, piščanci brojlerji);
– ugotoviti vpliv uporabe protimikrobnih zdravil,
vključujoč kokcidiostatike, na pojavnost E. coli ESBL pri
piščancih brojlerjih in puranih;
– ovrednotiti vpliv uporabe cepiv proti E. coli na pojavnost za perutnino patogenih sevov E. coli, vključno
z E. coli ESBL;
– izdelati programe za zmanjšanje okužb z za perutnino patogenimi sevi E. coli z namenom znižanja
uporabe zdravil in nastanka odpornosti;
– izdelati protokole zdravljenja pri okužbah z E. coli,
vključno z okužbami z E. coli ESBL.
Št. teme: 1.1.2
Naslov teme: Dejavniki bakterijskih in virusnih
okužb klapavic
Cilji:
– evidentirati vire onesnaženja (človeškega ali živalskega izvora), ki predstavljajo vir (bakterijske in virusne) kontaminacije proizvodnega območja školjk;
– oceniti količine vseh organskih onesnaževalcev,
sproščenih v različnih letnih obdobjih glede na sezonska
nihanja v območju ulova, vključujoč podatke o padavinah, čiščenju odpadnih voda na območju ulova, ter
opredeliti stopnjo grožnje vira onesnaževanja;
– opredeliti parametre cirkulacije onesnaževalcev
s pomočjo vzorcev tokov, batimetrije in ciklusa plimovanja in oceno tveganja za posamezno proizvodno območje in območje prostega nabiranja školjk;
– na podlagi pridobljene ocene tveganja predlagati
morebitne spremembe klasifikacije proizvodnega območja školjk ter obsega in načina vzorčenja (geografsko
določiti odvzemna mesta vzorčenja školjk);
– na podlagi analize stanja in predhodnih ugotovitev
glede nora virusov in virusov hepatitisa A v školjkah iz
slovenskih školjčišč izdelati oceno tveganja ter predlog
ukrepov za zmanjšanje tveganja na sprejemljivo raven;
– izdelati priporočila za pristojni nadzorni organ in
proizvajalce školjk.
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Št. teme: 1.1.3
Naslov teme: Pojavljanje novih toksičnih substanc
v slovenski krmi
Cilji:
– uvesti laboratorijske kemijske metode za določanje glavnih ergot alkaloidov (ergometrin, ergotamin,
ergozin, ergokristin, ergokriptin in ergokornin ter njihovi
-inini) in toksinov, ki jih izločajo glive iz rodu Alternaria;
– oceniti obseg pojavljanja alkaloidov in prisotnost
ter razširjenost gliv Claviceps purpurea in Alternaria
v Sloveniji;
– ugotoviti povezave in vplive prisotnosti omenjenih
alkaloidov na težave v intenzivnih rejah govejih pitancev;
– pridobiti podatke o prisotnosti alkaloidov rženih
rožičkov v žitih in voluminozni krmi, pridelanih v Sloveniji
ter ugotoviti njihovo povezanost s prisotnostjo sklerocija;
– oblikovati navodila in predloge za zmanjšanje
tveganja pojavljanja ergot alkaloidov in toksinov, ki jih
izločajo glive iz rodu Alternaria.
Tematski sklop 1.2: Zdravstveno varstvo rastlin
Št. teme: 1.2.1
Naslov teme: Izboljšanje kakovosti nanosa FFS in
zmanjšanje drifta z uporabo šob in naprav z zmanjšanim
zanašanjem
Cilji:
– preveriti kakovost in učinkovitost šob in naprav za
nanos FFS z vidika zmanjšanja zanašanja;
– klasificirati šobe po ustreznosti v smislu izpolnjevanje zahtev glede zmanjšanja zanosa škropilne brozge;
– ovrednotiti učinkovitost nanosa v smislu učinkovitosti zatiranja škodljivih organizmov, zmanjšanja dejanskega zanosa od deklarirane vrednosti za posamezno
kmetijsko panogo (vinogradništvo, sadjarstvo in hmeljarstvo) in vplive na ekonomiko proizvodnje ter okolje.
Št. teme: 1.2.2
Naslov teme: Razvoj tehnologij za preprečevanje
novih viroidnih obolenj hmelja
Cilji:
– ločeno ovrednotiti agresivnost viroida zakrnelosti
hmelja (HSVd) in viroida razpokanosti skorje agrumov
(CBCVd)) ter ohranjanja obeh viroidov v hmeljevini in
ostalih ostankih rastlin;
– določiti gostiteljske rastline HSVd in CBCVd med
kulturnimi rastlinami in plevelno vegetacijo ter identifikacija vektorjev;
– določiti učinkovitost različnih razkužil za razkuževanje orodja in opreme;
– razviti tehnologije v pridelavi, ki preprečujejo širjenje HSVd in CBCVd ter proučiti vlogo namakalnih
sistemov pri širjenju obeh viroidov;
– razviti hitre diagnostične tehnike (Real time PCR)
za identifikacijo HSVd in CBCVd;
– izdelati tehnološka priporočila za neposredno
uporabo v prakso.
Št. teme: 1.2.3
Naslov teme: Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala
Cilji:
– inventarizacija stanja in ugotavljanje raznolikosti
fitoplazme AP in njenih prenašalcev z namenom pridobitve širšega vpogleda v načine širjenja fitoplazme v državi in možne vire okužbe s to fitoplazmo;
– vzpostavitev sistema spremljanja naleta prenašalcev, ugotavljanja njihove okuženosti s fitoplazmo AP in
preučevanje bionomije z namenom opredelitve epidemiologije okužb v nasadih jablan;
– preizkušanje in ovrednotenje različnih načinov
zatiranja prenašalcev;
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– priprava priporočil za obvladovanje metličavosti
jablan.
Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov
Tematski sklop 2.1: Rastlinska pridelava
Št. teme: 2.1.1
Naslov teme: Tehnologije pridelovanja beljakovinskih poljščin s poudarkom na uvajanju pridelave soje
Cilji:
– raziskati možnosti povečanja deleža v Sloveniji
pridelanih poljščin z visoko vsebnostjo beljakovin za
krmo živali in prehrano ljudi;
– analizirati možnosti vključevanja beljakovinskih
rastlin v kolobar za ozelenitev prvega stebra skupne
kmetijske politike;
– na podlagi poljskih poskusov na vsaj dveh prevladujočih talnih tipih na poljedelskih območjih v Sloveniji
definirati tehniko pridelovanja soje in izdelati seznam
priporočenih gensko nespremenjenih kultivarjev soje;
– oceniti pridelovalni potencial soje in primerjava možnosti rabe drugih zrnatih stročnic ter ostankov predelave različnih oljnic (oljne buče, oljna ogrščica, konoplja,
lan,…) kot vira beljakovinske krme z namenom zmanjšanja odvisnosti od uvoza gensko spremenjene soje;
– pripraviti podlage za izdelavo beljakovinske strategije in predlog setvene strukture z ustreznim deležem
poljščin, ki so lahko vir beljakovinske krme;
– zagotoviti prenosa rezultatov v prakso v obliki
izdelave priporočil in tehnoloških navodil.
Št. teme: 2.1.2
Naslov teme: Vrednotenje lokalno pridelane tržne
zelenjave z namenom vzpostavitve nove nacionalne
sheme kakovosti zelenjave
Cilji:
– vrednosti solate, paradižnika in paprike (v nadaljnjem besedilu: zelenjave), parametrov kakovosti ter varnosti zelenjave pridelane v Sloveniji v različnih načinih
pridelave in različnih tehnologijah pridelave od pridelave
do potrošnika;
– vrednotenje hranilne vrednosti zelenjave, parametrov kakovosti ter varnosti zelenjave glede na primerljiv način in tehnologijo pridelave evropskih pridelovalcev oziroma pridelovalcev iz tretjih držav, dostopno
na slovenskem trgu;
– določitev kriterijev za vrednotenje parametrov
kakovosti, ki so neposredno povezani z oddaljenostjo
pridelave;
– proučitev in presoja načina vključitve razpoložljivih podatkov nacionalnega monitoringa na ostanke
pesticidov;
– izdelava primerjalne analize rezultatov predhodnih vrednotenj;
– na podlagi rezultatov celovite presoje lokalno
pridelane zelenjave v prvem letu izvajanja naloge izdelati predloge ukrepov glede pridelave, predelave ali
kakovostnih parametrov, ki bodo pripomogli k lažjemu
oblikovanju specifikacije za nacionalno shemo kakovosti
zelenjave.
Št. teme: 2.1.3
Naslov teme: Tehnologija pridelave hrušk in češenj
Cilji:
– proučiti vpliv različnih načinov namakanja (kapljično in mikrorazpršilci) in količin vode v pridelavi hrušk in
češenj;
– proučiti vpliv različnih količin gnojenja (predvsem
N) in načinov (talno, foliarno) na količino in kakovost
pridelka hrušk in češenj;
– proučiti vpliv različnih terminov obiranja na količino in kakovost pridelka pri hruški;
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– opredeliti možnosti alternativnega zatiranja plevelov ter vpliv na vegetativno in generativno aktivnost
hrušk ter kakovost pridelka;
– reševanje problemov hruševe bolšice pri hruški in
pojava gnilobe pri češnji;
– proučiti vpliv različnih tehnologij pridelave hruške
na optimalne režime skladiščenja in na kakovost pro
izvoda, vključno s specifično pripravo za trg;
– izdelava celovitih tehnoloških navodil pri pridelavi
in skladiščenju hrušk in pridelavi češenj za različne sisteme pridelave (trenutno veljavni integrirani pridelavi,
pridelavi z zmanjšanimi ostanki FFS, ekološki pridelavi
in pridelavi brez škropljenja), vključno s pripadajočimi
ekonomskimi analizami tehnologij.
Št. teme: 2.1.4
Naslov teme: Primernost sort za pridelavo namiznega grozdja v RS
Cilji:
– preizkusiti in ovrednotiti vzgojene odporne sorte
za pridelavo namiznega grozdja, posebej prilagojenih na
razmere v Sloveniji, pri čemer bi s čim manjšo uporabo
fitosanitarnih sredstev dosegli zahtevano kakovost;
– priprava priporočil glede izbire sorte in tehnologije
pridelave namiznega grozdja v Sloveniji.
Št. teme: 2.1.5
Naslov teme: Nadgradnja tehnologij pridelave oljk
za obvladovanje in blaženje posledic vremensko povzročenih stresov
Cilji:
– raziskati vpliv sušnega stresa na rast in rodnost
oljk ter na podlagi spremljanja različnih agronomskih
(vegetativna rast, rodnost …) in fizioloških parametrov
rastline (vodni potencial, ksilemski tok, indikatorji stresa)
določiti optimalne odmerke vode v posameznem fenološkem stadiju oljke;
– definirati vpliv namakanja oljk na kakovost in senzorične lastnosti oljčnega olja s spremljanjem primarnih
metabolitov fotosinteze (sladkorji, sladkorni alkoholi) in
sekundarnih metabolitov (biofenolih in tokoferolih);
– določiti biokemijske markerje, ki so povezani z odzivom na sušni stres;
– na podlagi pridobljenih rezultatov pripraviti tehnološke smernice za namakanje oljk v Sloveniji, ki bodo
hkrati zagotavljale uravnoteženo razmerje med velikostjo in kakovostjo pridelka in trajnostno rabo vodnih
virov.
Št. teme: 2.1.6
Naslov teme: Zagotavljanje konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z usmerjenim izborom trendovskih
sort
Cilji:
– dopolniti izbor kandidatnih novih sort hmelja
z ustreznimi kemijskimi in senzoričnimi analizami;
– določiti pivovarsko vrednost izbranih kandidatnih
sort;
– izdelati strokovno podprte pentagrame sort, ki se
pridelujejo v Sloveniji in kandidatnih sort z določitvijo
dišavnih karakteristik;
– dopolniti in publicirati informacije o sortah hmelja
z dodanimi karakteristikami izdelanih pentagramov;
– z diseminacijo rezultatov pridobiti ocene ekspertov v tujini in doma.
Št. teme: 2.1.7
Naslov teme: Vzpostavitev sistema vzdrževalne
selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja
Cilji:
– vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala avtohtonih in tradicional-
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nih sort kmetijskih rastlin, ki niso zanimive za intenzivno
kmetijsko pridelavo, so pa pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo genskih virov
na kmetijah (v pridelavi), zlasti v sonaravnih oblikah
kmetovanja, s poudarkom na sortah poljščin, ki bodo
omogočale zasnovo primernega kolobarja, sortah zelenjadnic za ekološko pridelavo ter sortah nekaterih vrst
rastlin, ki se razmnožujejo vegetativno (česen, koščičarji, vinska trta);
– razvoj in vpeljava optimalne metode zdravstvene
selekcije in vzdrževanja zdravega semenskega materiala na način, da je možnost (ponovnih) okužb čim
manjša;
– optimizacija tehnologije pridelave semenskega
materiala izbranih avtohtonih in tradicionalnih vrst in
sort za potrebe prenosa v prakso;
– vpis izbranih avtohtonih in tradicionalnih sort
v sortno listo in izpolnitev ostalih zahtev za pridelavo in
trženje semenskega materiala, z namenom dostopnosti
semenskega materiala na trg.
Tematski sklop 2.2: Živinoreja
Št. teme: 2.2.1
Naslov teme: Trajnostni razvoj ekološke in konvencionalne živinoreje na travinju
Cilji:
– spodbuditi razvoj ekološke in konvencionalne živinoreje na travinju z novimi tehnološkimi, organizacijskimi in ekonomski rešitvami s ciljem povečanja prireje
mleka in mesa in ohranitve oziroma povečanja delovnih
mest (konvencionalna in ekološka reja govejih pitancev,
prireja kravjega mleka in reja drobnice);
– izboljšati obstoječe načine konvencionalne in
ekološke reje prežvekovalcev z vidika krmljenja živali
z doma pridelano voluminozno krmo ob vključevanju
metuljnic, ohranjanju pestrosti travinja in pretežno zaprtega krogotoka hranil: določiti kakovost doma pridelane
voluminozne krme (regijsko), izdelati priporočila za pridelavo kakovostne voluminozne krme in njene vključitve
v obroke, vključno s proučitvijo optimalnih tehnoloških
možnosti za pridelavo kakovostne lucerne;
– najti rešitve za izboljšanje kakovosti konvencionalno in ekološko prirejenega mleka in mesa;
– izdelati najbolj primerne in ekonomsko učinkovite
modele tehnologij reje in rabe travinja z ozirom na intenzivnost, razpoložljivost človeških virov, opreme in kapitala ob upoštevanju naravnih danosti (za konvencionalne
in ekološke kmetije);
– izdelava tehnoloških navodil za različne tipe rej
(konvencionalne in ekološke);
– krepitev znanja rejcev in strokovnih služb za iskanje in prenos razvojnih rešitev (s povečanjem ravni
znanja pri strokovnih službah ter pri rejcih);
– vpeljava pilotskih kmetij/obratov kot primer dobre
prakse (konvencionalne in ekološke) za širjenje rezultatov raziskave.
Št. teme: 2.2.2
Naslov teme: Tehnologije reje prašičev za namene
proizvodov višje kakovosti
Cilji:
– spremljanje in analiza lastnosti v pitanju, ocena
vpliva genotipa, fenotipa, okolja in postopkov pred/po
zakolu na kakovost prašičjega mesa;
– spremljanje in analiza prehrane prašičev s stališča primernosti za posebne proizvode, proizvode višje
kakovosti in ekološke proizvode;
– izdelava priporočil o uporabnosti alternativnih
prehranskih virov in njihovim vključevanjem v krmne
obroke s stališča kakovosti surovine in proizvoda,
vključno z vrstami in količinami primernih alternativnih
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krmil oziroma stranskih proizvodov, ki so dostopni za
ekološko rejo;
– ekonomsko ovrednotenje in izdelava ustreznih
tehnoloških podlag posameznih načinov vzreje in pitanja (izbor pasme/križanja, prehrane, pitanje na večje teže, uporaba alternativnih prehranskih virov) ter
uporabe (sveže meso, proizvodi višje in posebne kakovosti);
– ugotavljanje vpliva v krmo dodanih naravnih antioksidantov (delakon-1, delakon-2, hmelj, E vitamin)
na pridobljeno meso v različnih pogojih in časovnih
obdobjih skladiščenja (na barvo mišičnine, oksidacijo
maščobnih tkiv, izdvajanje vode in mikrobiološko kontaminiranost) s ciljem podaljšane obstojnosti mesa in
zmanjšanega dodajanja soli NaCl in nitritov v posebne
proizvode, proizvode višje kakovosti in ekološke pro
izvode.
Št. teme: 2.2.3
Naslov teme: Določitev molekularnega parametra
kranjske čebele
Cilji:
– na podlagi dosedanjih raziskav in znanja izbrati
ustrezne metode za razlikovanje kranjske čebele od
drugih neavtohtonih podvrst in križancev;
– ovrednotiti diverziteto na podlagi frekvenc posameznih spolnih alelov;
– na podlagi morfo-eto-molekularnih korelacij pridobiti nove genetske markerje za razlikovanje krajevnih
različkov znotraj podvrste Apis mellifera carnica in za
njeno jasnejšo opredelitev do sosednjih podvrst;
– uporaba molekularno genetskih tehnik v selekciji
čebeljih matic;
– izdelati priporočila za uporabo v selekcijskem programu s ciljem ohranjanja genetske čistosti in široke
pestrosti avtohtonega genetskega materiala.
Tematski sklop 2.3: Gozdarstvo, ribištvo in lovstvo
Št. teme: 2.3.1
Naslov teme: Ocena možnosti racionalne rabe lesa
listavcev
Cilji:
– ovrednotiti vpliv rastnih posebnosti na kakovost
lesa listavcev in pripraviti predlog ocenjevanja kakovosti
stoječega drevja;
– ovrednotiti potenciale lesa listavcev glede kakovosti in količine v slovenskih gozdovih ter stopnje razvrednotenja zaradi poškodovanosti v območju žledoloma
v letu 2014;
– ocena možnosti racionalne izrabe lesa listavcev
na podlagi načrtovanega poseka do leta 2020 ter glede
na izvajanje sanacijskega načrta za odpravo posledic
žledoloma v letu 2014;
– analiza sodobnih tehnoloških in organizacijskih
oblik primarne predelave listavcev;
– oceniti možnosti razvoja in proizvodnje izdelkov
z visoko dodano vrednostjo ter njihovega učinka na gospodarstvo in zaposlitev.
Št. teme: 2.3.2
Naslov teme: Presoja in optimizacija načrtovanja in
izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji
Cilji:
– preveritev kriterijev za določitev nujno potrebnih
gojitvenih del v mladem gozdu pri različnih gozdnogojitvenih sistemih, rastiščnih razmerah in funkcijah gozda
ter priprava izhodišč za njihovo dopolnitev;
– določitev optimalnih strategij pri izvajanju ukrepov
nege v poškodovanih gozdovih in priporočil za ukrepanje glede na stopnjo poškodovanosti;
– določitev optimalne intenzivnosti in dinamike
ukrepanj;
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– presoja ustreznosti obstoječih kriterijev in oblikovanje morebitnih predlogov sprememb in dopolnitev
kriterijev za (so)financiranje ukrepov nege gozda iz javnih sredstev.
Št. teme: 2.3.3
Naslov teme: Presoja parametrov stanja in razvoja
gozdov za namen uresničevanja ciljev Nacionalnega
gozdnega programa
Cilji:
– ovrednotiti doseženo zgradbo slovenskih gozdov
na državni ravni z vidika zagotavljanja trajnosti vseh
funkcij in presoja stanja v primerjavi s cilji Nacionalnega
gozdnega programa;
– določiti izhodiščne vrednosti indikatorjev v Nacionalnem gozdnem programu in možne ciljne vrednosti
za indikatorje, ki se nanašajo na razvojne zakonitosti
gozdov;
– pripraviti presojo ustreznosti indikatorjev za
usmerjanje nacionalne politike gospodarjenja z gozdovi, ki so vključeni v Nacionalni gozdni program in njihova
harmonizacija s pristopi, ki so uveljavljeni v mednarodnem prostoru, zlasti v okviru procesa Forest Europe;
– oblikovanje scenarijev za gospodarjenje z gozdovi na podlagi analiz stanja in razvoja gozdov ter njihovo
ekonomsko ovrednotenje;
– ocena prihodnjega razvoja gozdov glede na sedanje trende okoljskih sprememb, ekonomskih razmer
in mednarodnih obveznosti države.
Št. teme: 2.3.4
Naslov teme: Učinki žleda na gozdove glede na
sestojne in talne značilnosti
Cilji:
– oceniti posledice žleda na gozdove glede na različne strukture sestojev, tipe gozdnih tal in način preteklega gospodarjenja;
– preveriti odpornost gozdov na žled v različnih rastiščnih in sestojnih razmerah;
– oceniti učinke žledoloma leta 2014 na razvoj gozdov v prihodnosti;
– predlagati optimalne gozdnogospodarske in gozdnogojitvene ukrepe po opravljeni sanaciji.
Tematski sklop 2.4: Presoja učinkov politik
Št. teme: 2.4.1
Naslov teme: Analitično spremljanje in preverjanje
uspešnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev
Cilji:
– s pregledom zbranih podatkov FADN vzorca ugotoviti kakovost standardnih rezultatov FADN, ugotoviti
odstopanja v primerjavi s kmetijskimi računi in podati
priporočila za izboljšanje kakovosti;
– zasnova celovitih mikroekonomskih orodij v podporo odločanju na ravni kmetijskih gospodarstev in države;
– proučiti uporabnost rezultatov za potrebe ekonomskega svetovanja z namenom učinkovitejšega vodenja kmetijskih gospodarstev in načrtovanja ukrepov
kmetijske politike;
– razvoj tehnološko-ekonomskih modelov kmetijskih gospodarstev za potrebe ekonomskega svetovanja
in testiranje rezultatov FADN.
Št. teme: 2.4.2
Naslov teme: Izvajanje zemljiških operacij na zavarovanih in varovanih območjih
Cilji:
– analiza zakonskih in podzakonskih aktov s področja varovanj in omejitev, ki se nanaša na zemljiške
operacije in kmetijska zemljišča;
– določitev splošnih smernic za izvajanje zemljiških
operacij na varovanih in zavarovanih območjih;
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– ozaveščanje institucij, ki so pristojne za izdajanje
soglasij za posege na varovana in zavarovana območja, o pomenu zemljiških operacij, njihovem posegu
v prostor in posledicah izvajanja zemljiških operacij na
teh območjih;
– priprava navodil za umeščanje zemljiških operacij
na varovana in zavarovana območja.
Št. teme: 2.4.3
Naslov teme: Ocena standardiziranega prihodka
kmetijskih gospodarstev in njegova uporaba za presojo
ukrepov in učinkov kmetijske politike
Cilji:
– določiti standardizirani prihodek kmetijskih gospodarstev na podlagi proizvodnih parametrov po podatkih
MKO iz registra kmetijskih gospodarstev oziroma zbirnih
vlog ter podatkih, pridobljenih v statističnih popisih;
– priprava algoritma z ustreznimi pripisi vrednosti
standardiziranega prihodka na enoto podatkom MKO
(uskladitev šifrantov, prilagoditev metodologije izračuna
standardiziranega prihodka);
– analiza rezultatov z vidika možnosti uporabe standardiziranega prihodka za potrebe ukrepov kmetijske
politike;
– priprava predlogov in priporočil za izboljšave pri
zbiranju podatkov.
Št. teme: 2.4.4
Naslov teme: Presoja raziskovalnih skupin na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva v Sloveniji in v primerljivih državah
Cilji:
– s pomočjo bibliometrijskih kazalcev pridobiti podatke o raziskovalnih dosežkih na področju biotehnike
v primerljivih državah Evropske unije;
– primerjalna analiza organizacije raziskovanja in
raziskovalnih rezultatov za vse oblike raziskovanja (temeljno, aplikativno, razvojno, ciljno usmerjeno raziskovanje, ter doktorsko in postdoktorsko) med primerljivimi
državami;
– analizirati vzroke za razlike med raziskovalnimi
dosežki in organizacijo raziskovanja med Slovenijo in
primerljivimi državami;
– pokazati primere dobrih praks v Sloveniji in primerljivih državah in izdelati SWOT za prihodnji razvoj
raziskovanja na področju biotehnike v Sloveniji s posebnim poudarkom na prenosu znanja v prakso;
– priprava priporočil za oblikovanje dodatnih/ustreznejših meril in načinov ugotavljanja odličnosti;
– priprava priporočil (modela) za vzpostavljanje in
delovanje aplikativno naravnanih skupin, ki bodo vključevale končne uporabnike znanja (interaktivni/ sistemski
inovacijski model);
– priprava priporočil za oblikovanje pogojev in
ustreznejših meril ter načinov ugotavljanja kakovosti
sestave in delovanja omenjenih skupin ter kakovosti
njihovih projektov ter učinkovitosti njihove izvedbe in
prenosa znanja v prakso; Priprava predloga načrta
aktivnosti za prihodnji razvoj raziskovanja na področju biotehnike v Sloveniji, s posebnim poudarkom na
opredelitvi nalog javnih politik (raziskovalne, kmetijske,
gozdarske), ki se izvajajo v okviru javnih in zasebnih
zavodov na tem področju, vključno z modeli za učinkovitejši prenos znanja na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva.
Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
Tematski sklop 3.1: Voda, zrak, tla in podnebje
Št. teme: 3.1.1
Naslov teme: Vključitev klimatskih podatkov med
kriterije za določitev območij z omejenimi možnosti za
kmetijsko dejavnost (OMD)
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Cilji:
– določiti klimatske dejavnike, ki so ključnega pomena pri pridelavi kmetijskih kulturnih rastlin (npr.: temperaturni pragovi po sezonah, slana, število hladnih dni,
ledeni dnevi, topli dnevi, število vročih dni);
– za biofozikalne kriterije, ki so predlagani za določitev območij z naravnimi omejitvami kot so: dolžina
rastne dobe (število dni s povprečno temperaturo višjo
od 5°C), temperaturne časovne vsote za rastno sezono
definirane kot akumulirana dnevna povprečja temperatur, suhost (opredeljena z razmerjem med letno količino
padavin in letno potencialno evapotranspiracijo) določiti
klimatske podatke in opredeliti območja glede na pragove, opredeljene v predpisih EU;
– na podlagi klimatskih podatkov izdelati digitalne
karte po posameznih biofizikalnih kriterijih za celotno
Slovenijo;
– ekonomsko ovrednotiti pridobljene klimatske podatke, prilagojene za vključitev v model za izračun plačil
OMD.
Št. teme: 3.1.2
Naslov teme: Presoja parametrov stanja voda pri
določanju ekološko sprejemljivega pretoka v postopkih
izdaje vodnih pravic
Cilji:
– pregled metodologij določanja ekološko sprejemljivega pretoka (v nadaljevanju Qes) ter vključenosti
elementov za oceno ekološkega stanja voda v metodologijah določanja Qes v evropskih državah;
– ocena vplivov odvzemov vode na ekološko stanje
voda v hidroekoregiji Alpe;
– izdelava kriterijev za določanje Qes za obstoječe
in nove vodne pravice, ki vključujejo elemente za oceno
ekološkega stanja voda;
– preveritev vrednosti faktorjev f za izračun Qes pri
povratnih odvzemih v vodotokih v hidroekoregiji Alpe;
– izdelava priporočil za dopolnitev in nadgradnjo
obstoječega načina določanja Qes na podlagi rezultatov raziskave.
Št. teme: 3.1.3
Naslov teme: Izhodišča za izboljšanje metodologije poročanja o emisijah toplogrednih plinov v povezavi
z rabo tal, spremembo rabe tal in gozdarstvom
Cilji:
– razvoj metodološkega pristopa spremljanja sprememb površine rabe tal za namen poročanja o emisijah
toplogrednih plinov za področje rabe tal in gozdarstva;
– razvoj in testiranje metodološkega pristopa ter
kriterijev za korigiranje napak matrike sprememb rabe
tal, ki nastanejo zaradi vsebinskih neskladij v časovni
seriji uporabljenih zbirk podatkov;
– korekcija obstoječe matrike sprememb za vse
rabe v Sloveniji za obdobje 1986 – 2013 v skladu z obvezami poročanja;
– predlog metod zbiranja in obdelave podatkov za
potrebe vseh mednarodnih zavez v povezavi z zniževanjem emisij toplogrednih plinov v katere je vključena
Slovenija.
Št. teme: 3.1.4
Naslov teme: Ocena metod določanja in stanja ekosistemskih storitev gozdov v Sloveniji
Cilji:
– primerjava metode ovrednotenja funkcij gozdov
z metodologijo določanja ekosistemskih storitev in dobrin;
– izbira oziroma priprava primerne klasifikacije gozdov, katere temeljne enote bodo predstavljale osnovo
ovrednotenja ekosistemskih storitev;
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– primerjava sedanje metodologije določanja funkcij
in njihovih kazalnikov z drugimi uveljavljenimi metodami
(Millennium Ecosystem Assessment, Common International Classification of Ecosystem Services, The Economics of Ecosystems and Biodiversity);
– določitev metodologije za opredeljevanje ekosistemskih storitev na osnovi kazalnikov, izdelava nove
karte ekosistemskih storitev na pilotnih območjih, primerjava nove karte z obstoječo in njena presoja v sodelovanju z lastniki in javnostjo;
– ovrednotenje ekosistemskih storitev v pilotnih območjih in priprava predloga metodologije vključevanja
vrednosti v zelene nacionalne račune.
Št. teme: 3.1.5
Naslov teme: Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov
v Sloveniji
Cilji:
– opis ekoloških značilnosti, vrstne sestave, strukture in funkcije habitatnih tipov gozdov 9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih, 91D0*
Barjanski gozdovi, 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in
jesenovja, 91R0 Jugovzhodni evropski gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum), 9530* (Sub)
mediteranski gozdovi črnega bora, 9420 Alpski macesnovi gozdovi;
– pregled vseh obravnavanih habitatnih tipov na
kartah v merilu 1:5000 in določitev njihovih površin;
– pregled pozitivnih in negativnih dejavnikov, ki
ogrožajo stanje ohranjenosti navedenih habitatnih tipov
gozdov;
– predlog ukrepov za ohranjanje oziroma vzpostavitev ugodnega stanja;
– predlaganje kazalcev za monitoring stanja ohranjenosti in metode vzorčenja za poročanje na državni
ravni.
Št. teme: 3.1.6
Naslov teme: Načrtovanje in gozdnogojitveno ukrepanje v razmerah navzočnosti tujerodnih invazivnih drevesnih vrst
Cilji:
– identificiranje problematičnih tujerodnih invazivnih
drevesnih vrst in opis njihove ekologije;
– določitev območij, kjer tujerodne invazivne vrste predstavljajo problem pri doseganju ciljev večnamenskega gospodarjenja z gozdovi;
– gozdnogojitvene smernice za ravnanje s tujerodnimi invazivnimi drevesnimi vrstami v različnih rastiščnih razmerah in razmerah različnih funkcij gozdov.
Št. teme: 3.1.7
Naslov teme: Škode na travinju zaradi paše velike
rastlinojede divjadi
Cilji:
– določiti obseg škod na travinju zaradi paše rastlinojede divjadi v Sloveniji ter določiti kritična območja;
– opredeliti dopusten prag popasenosti travinja, ki
ga povzroča rastlinojeda divjad;
– pripraviti enostavno in enotno metodologijo za
ocenjevanje škod zaradi paše navadnega jelena in srne
na travnikih in pašnikih;
– pripraviti predloge primernih načinov odvračanja
velike rastlinojede divjadi s problematičnih površin in jih
finančno ovrednotiti.
Tematski sklop 3.2: Biotska raznovrstnost in genski viri
Št. teme: 3.2.1
Naslov teme: Določitev stroškovno učinkovitih javnih podpor za ohranjanja avtohtonih pasem domačih
živali
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Cilji:
– ugotoviti obseg in pomembnost javnih dobrin povezanih z ohranjanjem avtohtonih pasem domačih živali;
– pregled obstoječih mehanizmov in pomoči za
ogrožene avtohtone pasme domačih živali;
– presoja ustreznosti trenutnih podpor, ali le te
ustrezno nadomestijo oportunitetne stroške rejca nastale pri ohranjanju ogroženih avtohtonih pasem domačih živali;
– analizirati in oceniti dejanske in oportunitetne
stroške ohranjanja rejca z uporabo hipotetične avkcije,
ki temelji na inovativnih konceptih ugotavljanja plačil za
ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu;
– ugotoviti in predlagati najbolj učinkovit način ekonomskih spodbud, ki bodo zagotovile preživetje pasme
nad kritično mejo ogroženosti;
– presoja in ocena tržno zanimivih proizvodov avtohtonih pasem in ocena potrošnikovih preferenc, kot
možnost za nadaljnji razvoj proizvodov avtohtonih pasem.
Št. teme: 3.2.2
Naslov teme: Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske
raznovrstnosti
Cilji:
– pregled dobrih praks na področju naravovarstvenega vrednotenja krajin v svetu;
– metode za določanje značilnosti krajine in krajinsko pestrost, ki je pomembna za ohranjanje biotske
raznovrstnosti;
– priprava digitalne karte krajinskih značilnosti in
krajinske pestrosti na vzorčni lokaciji;
– priprava strokovnih podlag za izdelavo smernic za
ohranjanje krajinskih značilnosti pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Št. teme: 3.2.3
Naslov teme: Trajnostno gospodarjenje z avtohtono
potočno postrvjo v Sloveniji
Cilji:
– poiskati dodatne vire genetsko čiste populacije
v vseh ribiških okoliših;
– vzpostaviti sistem molekularnih markerjev, s katerim bo mogoče ločevati med teritorialno značilnimi
genetskimi profili lokalnih populacij;
– ugotoviti specifično genetsko ozadje (e.g., geni
MHC), ki je odgovorno za prilagojenost potočnih postrvi
na ribogojniško okolje in/ali na okolje v divjini;
– izdelati priporočila in predloge ukrepov za obnovo
populacije domorodne potočne postrvi.
Št. teme: 3.2.4
Naslov teme: Predlogi ustreznih tehnologij za hidorelektrarne na Savi za ohranitev habitata sulca
Cilji:
– pregled delujočih omilitev (dobrih praks) v svetu – stez, obvodnih strug ter elektrarn, ki ne uničujejo
rečnih strug (za vsako od treh omilitev vsaj dva primera
iz drugih držav);
– zbrati vse obstoječe in dostopne podatke o sulcu
na Savi in geografsko določiti drstišča sulca;
– oceniti kakovost in moč populacij na drstišču;
– določiti »sive lise« dosedanjih popisov oziroma
manjkajoče podatke;
– pripraviti predlog akcijskega načrta za ohranitev
sulca;
– pripraviti predlog tehnoloških rešitev (steza ali obvodna struga) za renaturacijo uničenih habitatov sulca
na akumulacijah obstoječih HE na Savi;
– pripraviti predlog tehnoloških rešitev novih elektrarn na Srednji Savi, ki ne uničijo habitata sulca oziroma
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če to ni mogoče, predlog stez, obvodnih strug ali drugih
rešitev.
Tematski sklop 3.3: Gozdni viri
Št. teme: 3.3.1
Naslov teme: Upravljanje s populacijami sive vrane
v urbanem okolju
Cilji:
– ugotoviti številčnost sive vrane v urbanih okoljih
(večja mesta);
– preučiti biologijo in vedenjske vzorce »urbane«
sive vrane in primerjava z »neurbano«;
– ugotoviti vpliv sive vrane na populacije ostalih
vrst ptic;
– identificirati probleme, ki jih povzroča siva vrana
v mestih (napadi na ljudi, škoda na avtomobilih, nadležno krakanje, škoda zaradi iztrebkov,…);
– pripraviti predloge za reševanje problemov in
praktični preizkus predlaganih metod;
– predlagati primerne načine obveščanja ljudi o sivi
vrani in njenih življenjskih navadah.
Št. teme: 3.3.2
Naslov teme: Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih
ujmah večjega obsega ter ob prilagajanju na spremembe evropskih pravnih zahtev
Cilji:
– pripraviti strokovna in organizacijska izhodišča za
zagotavljanje gozdnega genskega materiala za potrebe
sanacij velikih ujm;
– pripraviti strokovna izhodišča in kriterije za morebitno spremembo provenienčnih območji v Sloveniji,
ki bodo zagotavljala ustrezno količino in kakovost GRM
za raznolike rastiščne pogoje v Sloveniji, ter morebitno
spreminjanje le-teh zaradi vplivov klimatskih sprememb,
vključno z naravnimi ujmami velikega obsega;
– analizirati ustreznost ključnih dejavnikov pri dosedanji pravni ureditvi na področju zagotavljanja gozdnega
reprodukcijskega materiala (GRM);
– predlagati strokovne rešitve v sistemu zagotavljanja GRM za potrebe slovenskega gozdarstva ob spremenjeni pristojnosti EU glede kakovosti in sledenja GRM
od lastnika izhodiščnega materiala do uporabnika GRM;
– pripraviti predlog za pridobivanje GRM in ohranjanje gozdnih semenskih objektov v gozdovih zasebnega
lastništva, glede na zahteve po kakovosti in ustreznosti
GRM ter predvidene spremembe na področju EU zakonodaje.
Št. teme: 3.3.3
Naslov teme: Razvoj novih metod detekcije, diagnostike in prognoz novo vnesenih škodljivih organizmov za gozd
Cilji:
– razviti in uvesti v prakso (v izvajanje nalog javne
gozdarske službe) vrstno specifične metode za determinacijo škodljivih žuželk in gliv, predvsem molekularne
metode;
– izvesti preizkus novih tipov pasti za lovljenje škodljivcev, novih atraktantov in novih tehnik z uporabo
zamegljevanja;
– pripraviti pregled škodljivih organizmov, ki doslej
pri nas niso bili najdeni, se pa pojavljajo v sosednjih
območjih;
– definirati potencialno nevarne škodljive organizme za katere je znano, da jih z mednarodno trgovino
prenašajo in oceniti njihovo realno nevarnost, vključno
s prognostičnimi metodami;
– ugotoviti potrebnost ali nepotrebnost eradikacije
oziroma uvedbe prepovedi za vnos za škodljive organizme, ki so določeni kot potencialno nevarni v naših
razmerah.
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III. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična
oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje predpisane pogoje.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis, so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 –
ZDru-1 in 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilniku
o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS,
št. 43/11 in 6/12), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(Uradni list RS, 41/09 in 72/11) (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik o kriterijih), Metodologiji ocenjevanja prijav,
št. 6319-2/2013-5, z dne 20. 1. 2014, Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo. si
hrano za jutri« za izvedbo javnega razpisa v letu 2014,
št. 6316-3/2014-2 z dne 18. 2. 2014 in v Usmeritvah
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014,
št. 430-36/2014/2, z dne 10. 2. 2014.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
(1) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo
vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični
sodelavci.
Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija,
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.
Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje
raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti
za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta.
Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki
je prijaviteljica projekta. Pogoj mora biti izpolnjen pred
podpisom pogodbe.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
(2) Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo
projekta:
Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in v Pravilniku
o kriterijih, če:
1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav,
ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila
znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih
letih.
2. Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki prvega odstavka 3. člena tega pravilnika ali ima dokazane
prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni
pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03,
2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20,
2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.
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Pri določitvi minimalnega števila točk (A1+A2+A3)
iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta se za izračun za oceno A3
upoštevajo podatki za leta 2009 – 2013. Mejna vrednost
vsote A1+A2+A3 za ta razpis je upoštevana za področje biotehnike iz Metodologije ARRS za ocenjevanje
prijav za razpise, objavljene v letu 2014 http://www.
arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-14.asp
3.1. Aplikativni projekt:
A1+A2+A3 = 3
3.2. Aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od
zagovora doktorata minilo največ 10 let
A1+A2+A3 = 2,5
3.3. Vodje projektov se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
A1/2=600 ali A'=200 ali A«=50.
Vodje vseh projektov, razen podoktorskih projektov,
morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0.
Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0.1. Ta pogoj
ne velja za podoktorske projekte in za vodje aplikativnih
projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let.
4. Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen
v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije določene v drugem odstavku 3. člena Pravilnika o kriterijih.
5. Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se
lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. in 3. točke prvega
odstavka tega člena namesto zadnjih petih let upošteva
zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let
zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti,
daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega
obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo
otroka v obliki delne odsotnosti z dela.
(3) ARRS na podlagi podatkov iz SICRIS na dan zaključka razpisa ter ob upoštevanju podatkov iz obrazca
ARRS-RPROG-VPETOST-D-2014 za vodje projektov, ki
niso člani programskih skupin in ki je sestavni del razpisne dokumentacije, preveri izpolnjevanje pogoja glede
ocene A1+A2+A3. Vse prijave, v zvezi s katerimi predlagani vodje dosegajo navedeno vsoto, ARRS posreduje
v ocenjevanje MKO.
(4) ARRS bo za izračun minimalnega števila točk
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidenci RO na dan zaključka javnega
razpisa (A1 in A2). Za A3 bo ARRS za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so bili vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-A-2014 in
ARRS-RPROG-VPETOST-C-2014. Vodje raziskovalnih
projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D-2014 in ga do torka, 8. 4.
2014 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov:
vpetostprogram-2014-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan
obrazec oddajo tudi po pošti hkrati s prijavno vlogo
(in tudi v primeru digitalno podpisane prijavne vloge).
Raziskovalne organizacije s podpisom odgovornih oseb
jamčijo za točnost podatkov, navedenih obrazcih iz te
točke javnega razpisa.
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Trenutno vrednost ocen A1, A2 in A3 si lahko prijavitelji ogledajo na spletnih straneh SICRIS pod rubriko
Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.
Kadar je raziskovalna organizacija v vlogi razdeljevalca projektnih sredstev izven ARRS (grantholder),
se sme v A3 šteti le lastno porabo sredstev (delež, ki ga
prerazporedi drugim partnerjem projekta, se ne šteje).
Upoštevana sredstva iz gospodarstva morajo biti ustvarjena kot kumulativni neto priliv iz gospodarske družbe
na RO – to pomeni, da sme RO uveljaviti kot sredstva
iz gospodarstva le razliko med prihodki in odhodki, ki jih
je ustvarila v poslovanju s posameznim gospodarskim
subjektom v povezavi s projekti za gospodarstvo in drugimi manj zahtevnimi sodelovanji z gospodarstvom, ki
se upoštevajo za A3.
(5) V primeru, da projekt prijavlja podoktorand,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v
nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo
raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega
odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso
potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno
objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število
točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti
v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja
z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Podoktorand
mora imeti opravljen zagovor doktorata do 2011.
Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri
čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas
od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev. Podoktorand
izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena Pravilnika
o kriterijih.
Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici
do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas
trajanja podoktorskega projekta.
(6) Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na tem razpisu
samo v eni prijavi.
(7) Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RPROJ-CRP-Prijava-2014–Predlog raziskovalnega projekta v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014. Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8 z dne 17. 6. 2009, predložiti
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-RPROJ-CRP-DP-2014.
V. Kriteriji in merila za izbor projektov
(1) Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji
kriteriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga
projekta ter izvedljivost predloga projekta.
(2) Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrobneje določeni z Metodologijo ocenjevanja in izbora
prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« za
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izvedbo javnega razpisa v letu 2014, ki je skupaj z ocenjevalnim listom sestavni del razpisne dokumentacije.
VI. Čas trajanja projektov
(1) Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 7.
2014.
(2) Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev.
Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.
VII. Odločitev o izboru in financiranju projektov in
odločitev o pritožbi zoper sklep
Ugotovitveni Sklep o izboru projektov na razpis
CRP sprejme direktor ARRS po predhodnem sprejemu delnega Sklepa o izboru projektov s strani MKO in
ARRS. O ugovoru zoper Obvestila o rezultatih izbora
prijav, katerega predmet ne morejo biti pogoji, kriteriji
in merila za ocenjevanje prijav niti ocena prijave, odloči
Upravni odbor ARRS.
VIII. Okvirna višina sredstev
(1) Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo predmetnega razpisa je 4.725.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARRS.
(2) Okvirna višina sredstev po financerjih za celotno
obdobje trajanja projektov:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS:
1.890.000,00 EUR
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: 2.835.000,00.
EUR.
IX. Prijava na javni razpis
(1) Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga
na obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2014 izpolnjuje na
spletnem portalu ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco agencije, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.
(2) Prijava na spletni portal eObrazci je možna na
dva načina:
1. z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
2. z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
v RO ali ARRS).
(3) Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem
jeziku, točke 1., 11. in 12. pa tudi v angleškem jeziku
(navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh jezikih).
X. Način, oblika in rok za predložitev prijav
1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
(1) Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot
Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2014
na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta). Za pravočasno se šteje prijava, ki
je izpolnjena in digitalno podpisana ter oddana na spletni portal ARRS eObrazci do torka, 8. 4. 2014 do 12. ure.
(2) Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do
preobremenjenosti strežnika.
2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga
odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni
portal agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega
projekta in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
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(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za CRP za leto 2014« in obvezno oznako prijave (ARRS-CRP-JR/2014/ ...), ter nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku
oddana v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana
pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni
portal ARRS eObrazci do torka, 8. 4. 2014 do 12. ure in
v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do torka,
8. 4. 2014 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
tiste prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do torka, 8. 4. 2014 (poštni žig).
3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(X.1.) – elektronska; točka (X.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)
(Uradni list RS, št. 6/12).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
XI. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo 10. 4. 2014 ob 9. uri na sedežu Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izbiri predvidoma v roku 60 dni od zaključka razpisa.
XIII. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
(1) Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije dostopna na spletni strani agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
(2) Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije oziroma na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, pri Ljiljani
Lučič, tel. 01/400-59-13.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1550/14
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, s kasnejšimi dopolnitvami), Pravilnika o izvedbi
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika
o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 10/14) objavlja
Javni razpis za izbor kulturnega projekta podpore
Slovenski čitalnici v Gradcu (v nadaljevanju: JR4–
SČG–2014). Rok za oddajo prijav začne teči z dnem
objave obvestila v Uradnem listu RS dne 28. 2. 2014
in se izteče dne 2. 4. 2014. Celotno besedilo javnega
razpisa je objavljeno na spletni strani Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije.
Javna agencija za knjigo RS
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Ob-1538/14

Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US,
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika in meril za
sofinanciranje športnih programov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 12/11), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014, sprejetega dne 12. 2. 2014 na
22 redni seji Občinskega sveta Občine Litija, Letnega
programa športa v Občini Litija za leto 2014, sprejetega dne 12. 2. 2014 na 22. redni seji Občinskega sveta
Občine Litija, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa za leto 2014 v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih
dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki
oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da izvajajo program športa v javnem interesu,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini dostavijo
tudi poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter
podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu,
– da drugi izvajalci (neprofitne ustanove, gospodarske družbe in zasebniki) ob prijavi na razpis občini
dostavijo poročilo o realizaciji tistih programov, ki so
bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem
letu, ter dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so
na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, ter druge podatke o finančni in poslovni sposobnosti za gospodarske družbe in
zasebnike,
– da upravičenci na podlagi LPŠ 2014 sodelujejo pri
organizaciji litijskega teka ali da se teka udeležijo vsaj
z eno ekipo tekmovalcev, skladno z razpisom prireditve.
2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni
program športa v Občini Litija za leto 2014.
3. Višina sredstev za sofinanciranje programov
športa in prireditev v letu 2014, ki je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2014 in v LPŠ za
leto 2014 ter znaša 250.000 EUR. Izvajalci športnih
programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij
na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko
dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si.
5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 21. 3. 2014,
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 –
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti
(datum poštnega žiga: do vključno 21. 3. 2014). Javno
odpiranje prijav bo v ponedeljek, 24. 3. 2014, ob 10. uri,
v mali sejni sobi Občine Litija.
6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj

– javni razpis za šport 2014!« Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma
ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu
o dopolnitvi.
7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov
športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti
porabljena v letu 2014 za namene, za katere so bila
dodeljena.
8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija
Št. 430-9/2014-4

Ob-1539/14

Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11
– Odl. US, 111/13), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014, sprejetega dne 12. 2. 2014 na 22.
redni seji Občinskega sveta Občine Litija, Pravilnika
in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 53/05, 12/09 in 12/11), Lokalnega kulturnega
programa Občine Litija za leto 2014, sprejetega dne
12. 2. 2014 na 22. redni seji Občinskega sveta Občine
Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov v Občini Litija za leto 2014
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove
zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih
ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo, za posamezne
projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi
javni zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma na javni
poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih;
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija;
– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali registrirani
za opravljanje dejavnosti v kulturi najmanj že eno leto od
prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev
proračunskih sredstev;
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev;
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti;
– da je izvedba njihovega programa ali projekta
primerljiva s povprečno kakovostjo dejavnosti drugih
izvajalcev na področju ljubiteljske kulture;
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– da društva in drugi izvajalci vsako leto ob prijavi
na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli
iz proračunskih sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja.
Pogoj za sofinanciranje redne dejavnosti društev je
vsaj en nastop na državni reviji oziroma srečanju ustrezne zvrsti in nastopi na občinskih kulturnih prireditvah
v javnem interesu, kot jih določa LKP 2014.
2. Višina sredstev za razpisane programe v letu
2014 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za
leto 2014 in znaša:
– na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in
prireditve: 76.000 EUR;
– na p.p. 1835 Najemnine: 3.600 EUR;
– na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS:
14.500 EUR;
– na p.p. 1841 Vzdrževanju kulturnih spomenikov
lokalnega pomena: 2.000 EUR.
3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2014.
Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske
kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na
izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem
prijav.
4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko
dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si.
5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 21. 3. 2014,
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 –
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti
(datum poštnega žiga: do vključno 21. 2. 2014). Javno
odpiranje prijav bo v torek, 25. 3. 2014, ob 10. uri, v mali
sejni sobi Občine Litija.
6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2014!« Na hrbtni
strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma
zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav,
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti
porabljena v letu 2014 za namene, za katere so bila
dodeljena.
8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija
Št. 430-8/2014-9

Ob-1540/14

Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in
merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08),
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014, sprejetega dne 12. 2. 2014 na 22. redni seji občinskega
sveta Občine Litija, in Lokalnega programa socialnega
varstva v Občini Litija za leto 2014, sprejetega dne

Št.

15 / 28. 2. 2014 /

Stran

12. 2. 2014 na 22. redni seji Občinskega sveta Občine
Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov/projektov s področja socialnega
varstva v Občini Litija v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva
Predmet javnega razpisa in javnega poziva je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s področja socialnega varstva, ki jih bodo izvajalci izvajali
na območju občine ali izven Občine Litija, vendar za
občane Občine Litije v letu 2014. Pri sofinanciranju se
bodo upoštevali stroški dela in materialni stroški, ki so
nujni za izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za
izvedbo programa (npr. obratovalni stroški) in stroški
administracije (obveščanje in informiranje) v zvezi z izvedbo predlaganega programa.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji
z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javnem razpisu/pozivu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
– Imajo sedež ali podružnico v Občini Litija oziroma
ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine Litija (velja izključno za
invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin,
regije ali države, pri čemer se kot dokazilo upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Občini Litija in plačana članarina, če so jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi
se lahko javijo na javni razpis za pridobitev sredstev za
programe, ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo
sedež zavoda na območju Občine Litija.
– So ustrezno registrirani, tako da imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– Na področju izvajanja programov in projektov,
ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno
leto pred objavo javnega razpisa/poziva.
– Imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo.
– Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
– Prijavljajo program socialnega varstva ali projekt,
ki je predmet javnega razpisa/poziva.
– Imajo izdelano finančno konstrukcijo programa,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun,
sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo, državni
proračun, FIHO …).
– Iz njihovih finančnih poročil za preteklo leto je
razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu
zagotovili vsaj 10 % lastnih ali neproračunskih sredstev.
Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu
razpisa/poziva socialno varstvenih programov prijavijo
največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lahko strokovna komisija, imenovana s strani župana za
vodenje postopka razpisa/poziva, po svoji presoji tudi
združi, če meni, da je to smotrno in da se programi po
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vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega
števila je možno samo za programe, ki so v posebnem
interesu Občine Litija.
3. Okvirna višina sredstev: za predmetne programe in projekte je v letu 2014 namenjenih na p.p. 2048
Humanitarna društva 20.000 EUR in na p.p. 2054 Veteranska društva 4.000 EUR.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov:
programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva
v Občini Litija.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti
porabljena v letu 2014 za programe/projekte, za katere
so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do petka,
21. 3. 2014, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44,
do 12. ure, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 21. 3. 2014) na naslov: Občina
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo
v letu 2014«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
b) neustrezno naslovljeni in
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na
razpis bo izvedla pristojna komisija v sredo, dne 26. 3.
2014, ob 10. uri, in ne bo javno.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje
z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov.
Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo
taka prijava zavržena.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
30 dni po prejemu popolnih vlog. Izbrani predlagatelji
programa bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija,
in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se
bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za
pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na spletnih straneh http://www.litija.si, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo preko e-pošte:
marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija
Št. 430-16/2014-3

Ob-1541/14

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014, sprejetega na 22. redni
seji Občinskega sveta Občine Litija dne 12. 2. 2014 in
34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06, 139/06 in 12/11) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Litija v letu 2014
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov projektov in programov za
mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2014. Vsebine sofinanciranja so razvidne v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje
v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska
organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,
– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mlade, ki so predmet razpisa,
– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju
Občine Litija,
– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na področju, ki je predmet tega razpisa,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje prijavljenih projektnih aktivnosti,
– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene lastne in druge vire financiranja,
– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov,
– da so projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Litija,
– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom oziroma programom kandidirajo le na enem občinskem
javnem razpisu v letu 2014.
4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo
dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih stroškov.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti
porabljena v letu 2014 za namene, za katere so bila
dodeljena.
5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih
prijav: merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so
navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija: predlagatelji morajo
v svoji prijavi posredovati natančen opis projektov/programov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo
na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok
za zbiranje prijav je petek, 28. 3. 2014, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi št. 44 – tajništvo
Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum
poštnega žiga: do vključno 28. 3. 2014), na naslov
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Prijave
je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – vloga za
sofinanciranje projektov in programov za mlade 2014«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv
in naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo prispele po izteku
prijavnega roka, se ne bodo odpirale in bodo zaprte vrnjene naslovniku.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma
zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav,
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
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8. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih prijav na javni razpis bo izvedla pristojna komisija v ponedeljek, dne 31. 3. 2014. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prijavitelji z nepopolnimi prijavami bodo pisno pozvani
k dopolnitvi v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku,
bodo s sklepom zavržene kot nepopolne. Predlagatelji
bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije: Karmen Merela,
tel. 01/89-63-438 in e-pošta: karmen.merela@litija.si ali
obcina.litija@litija.si.
Občina Litija
Št. 407-12/2014

Ob-1542/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
03/13) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto
2014 (Uradni list RS, št. 101/13) objavlja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje prireditev in promocijskih
aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2014
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti
na področju kmetijstva v letu 2014, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v občini in kmetijskih proizvodov ter so
se aktivnosti izvajale oziroma se bodo izvajale v času od
1. 1. 2014 do 15. 11. 2014 na območju Občine Brežice.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki se ukvarjajo s promocijo kmetijstva, kmetijskih
pridelkov, izvajajo prireditve ali razstave za širše množice občinstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na
področju kmetijstva,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem
pospeševanja promocije kmetijstva,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista
društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki so sofinancirane
iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane z promocijo kmetijstva in kmetijskih proizvodov, katerih cilj je povečanje
prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske
panoge.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo
propagandnega materiala, stroški tiska biltenov ali strokovnih publikacij na temo promocije, stroški povezani
z ocenjevanjem živali in pridelkov, stroški ocenjevalcev,
stroški računalnike obdelave podatkov o ocenjenih pridelkih in živalih, stroški najema prostorov, šotorov, razstavnih prostorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov,
stroški oglaševalnih tabel, stroški oglaševanja v medijih,
stroški izdelave odličij in priznanj za ocenjene pridelke
ali živali.
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Neupravičeni stroški: stroški prehrane in pijače,
stroški povezani s kulturnim programom prireditve kot
so npr. stroški nastopajočih.
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo kmetijstva do 50 % celotne vrednosti
upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 €
na upravičenca, in sicer na osnovi dokazil o izvedenih
delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti
z dokazili kot so vabila, bilteni, objave v medijih). Višina
sredstev se dodeli na osnovi razpoložljivih sredstev za
ta namen in višine upravičenih stroškov prijaviteljev.
Prejemniki sredstev morajo v tiskanih medijih navajati,
da je Občina Brežice sofinancer ali pa na drugih propagandnih materialih objaviti logotip Občine Brežice.
Prejemki sredstev morajo dokazovati z računi za celotno
vrednost upravičenih stroškov prireditve, ki so jih prijavitelji navedli v vlogi.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje je 5.540 EUR
na proračunski postavki: 1150-Promocija kmetijstva in
pridelovalcev in 6.000 EUR na proračunski postavki
1310-Bizeljsko sremiška in Podgorjanska VTC. Iz prej
navedene postavke so sredstva namenjena za lokalna
ocenjevanja vin, ki jih organizirajo društva vinogradnikov. Društva, ki bodo prejela ta sredstva se zavezujejo,
da bodo sodelovala v sklopu prireditve »Brežice moje
mesto«. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril,
ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se
bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec;
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev
z vsemi naknadnimi spremembami;
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega
je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila
o delu);
4. Vsebinska in finančna predstavitev- za vsako
prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev,
– finančna vrednost celotne prireditve s podrobno
stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve
(prihodki);
5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot
so vabila, bilteni, objave v medijih). Dokazila pod to
točko se dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene
do razpisa. V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena,
se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za
črpanje sredstev;
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa;
7. Parafiran vzorec pogodbe vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani
dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 1. 4. 2014
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje se, da je
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prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana
v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis Sofinanciranje prireditev
in promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu
2014«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki
jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini
Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku
5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno,
bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, direktor občinske uprave s sklepom
sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini
dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v letu 2014. Prejemniki
sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30. 11. 2014
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poročilo o izvedeni prireditvi, kolikor le-ti niso dostavljeni že
v sami vlogi, če se je aktivnost dogajala pred končnim
rokom za oddajo vloge na razpis.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki
obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave
Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni
strani Občine Brežice: www.brezice.si ali pa jo lahko
zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve
Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52,
e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice
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Ob-1553/14

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (ZKmet-1) (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni
list RS, št. 63/08) (v nadaljevanju: pravilnik) ter podaljšanja obstoječe sheme državne pomoči Ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Šentrupert, št. XA 266/2008, do 31. 12. 2014 in podaljšanja obstoječe sheme de minimis pomoči Dodeljevanje
pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja
v Občini Šentrupert, št. M001-2241143-2008, do 30. 6.
2014, ter v skladu z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2014, Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Šentrupert v letu 2014
I. Predmet javnega razpisa: Občina Šentrupert (v
nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna
sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2014, v okvirni višini 20.145,00 € po shemi državnih pomoči v kmetijstvu,
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku):
– za Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
sredstva v višini 10.000 €,
– za Ukrep 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
sredstva v višini 100 €,
– za Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, sredstva v višini 2.000 €,
– za Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, sredstva v višini 5.000 €,
– za Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev, sredstva v višini 3.045 €.
Sredstva v proračunu Občine Šentrupert za leto
2014 so omejena v okviru zgoraj navedenih zneskov.
Kolikor sredstva za posamezni ukrep, na posamezni
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drug ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu z veljavnim odlokom o proračunu Občine
Šentrupert za leto 2014.
III. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva (Ukrep 1)
a) Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška
dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in
opreme, razen traktorjev,
– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje
obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, v ključno
s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo
uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
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– stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje
izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja
standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih
sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih
poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega
v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti
točne zaščite (za registrirane trajne nasade nad 0,3 ha
površine in 0,1 ha za jagodičje).
c) Upravičenci do sredstev:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo kriterije za
majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001 in ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in kmetijske
površine na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
ali 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko
svetovalna služba)
– v primeru, da je investicija večja od 50.000 €, je
potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje
veliko podjetje (v nadaljevanju: MSP), mora predložiti
dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa
račun o izdelavi. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije,
– v primeru naložb v urejanje pašnikov: izdelan
načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše, ki ga izdela strokovna oseba (kmetijsko
svetovalna služba),
– v primeru naložb v postavitev namakalnih sistemov ali obnovo le-teh: izdelan načrt namakalnega sistema in dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %,
– v primeru naložb v izvedbe agromelioracijskih
del: izdelan načrt ureditve zemljišč oziroma program
del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in kopijo
katastrskega načrta,
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– v primeru naložb v ureditev dovoznih poti: izdelan
načrt ureditve zemljišč, poljskih in dovoznih poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro, ki ga izdela strokovna
oseba,
– izjavo vlagatelja, da za ta namen v tekočem letu
še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40 % upravičenih stroškov investicije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani Občine posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči
10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40 % upravičenih stroškov, oziroma največ do 800 € na hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu
podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 2)
a) Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanj kmetijske proizvodnje.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva na nacionalnem nivoju, in sicer za:
– zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred
nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske
pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spomladansko
pozebo, poplave in viharje ter
– zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zakola
živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve tovrstnih živali zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni.
c) Upravičenci do sredstev:
Mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska
gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za
tekoče leto ter imajo sedež na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
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ske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike
Slovenije,
– za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
ali 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje
kmetijske proizvodnje v letu 2014.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje in ribištva za tekoče leto (Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje in ribištva, Uradni list RS, št. 102/10, 18/11,
7/13 in 3/14),
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Iz zavarovalne
pogodbe in pripadajoče dokumentacije morajo biti jasno
razvidni obračunana zavarovalna premija in vsi odbitki
po odstotkih in zneskih ter del zavarovalne premije, ki
jo plača upravičenec in del, ki ga sofinancira država.
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– finančna pomoč Občine znaša razliko med višino
sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine 50 % opravičljivih stroškov obračunane
zavarovalne premije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €,
najvišji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju
ukrepa.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju (Ukrep 4)
a) Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost
nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– Na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja, usposabljanja in svetovanja kmetom in
delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje);
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanja na njih se štejejo stroški udeležbe, potni
stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih
prostorov;
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj
(prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da po-
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samezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006
in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna
podjetja, znamke in porekla imenovani;
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
c) Upravičenci do sredstev:
– ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo
storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za
kmetovalce iz Občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo za:
– že zaključene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj,
kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih
proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih pro
izvodov,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, idr.),
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo
k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela
za leto 2014 in spisek vseh članov društva z navedbo
števila članov društva iz Občine Šentrupert v letu 2014.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
g) Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov
v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju
ukrepa.
4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah (Ukrep 5)
a) Cilji ukrepa:
Ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in
modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi
sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05 in 45/08),
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– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen traktorjev,
– promocija izdelkov in storitev,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
c) Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega
gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju občine.
d) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
ali 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za
adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune za izvajanje drugih del oziroma storitev.
Vsi ti dokumenti se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
oziroma na ime MSP-ja,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe (kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto
dopolnilne dejavnosti,
– v primeru, da je investicija večja od 50.000 €, je
potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru, če so upravičenci člani kmečkega gospodinjstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca kmečkega gospodarstva,
– v primeru, da je upravičenec MSP, mora predložiti
dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore.
e) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih
stroškov investicije,
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– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči
10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
g) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Ukrep 6)
a) Namen ukrepa:
Pokrivati operativne stroške tovornega transporta
na odročnih, razpršenih območjih Občine.
b) Območje izvajanje ukrepa (odročna območja):
Hom, Kostanjevica, Hrastno, Vrh in Kamnje.
c) Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni subjekti, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
d) Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza/kilometer
v odročnih krajih, in sicer v obdobju od 1. 11. 2013 do
oddaje vloge oziroma do 30. 10. 2014. Stroški tovornega transporta v obdobju od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014
bodo upravičeni v razpisu za naslednje leto (2015),
kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu občine.
e) Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti
ustrezen in kakovosten transport.
f) Finančne določbe:
– Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– Najvišji delež pomoči znaša do 100 % upravičenih
operativnih stroškov tovornega transporta;
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
g) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– Fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti;
– Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno (navesti v prijavnem
obrazcu).
h) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta in zagotavljati ustrezen in kakovosten prevoz.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu
2014«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje
pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni
strani: www.sentrupert.si.
Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje izključno enega ukrepa.
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V. Obravnavanje vlog
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo oddane v roku
ali vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa,
bodo s sklepom župana zavrnjene oziroma zavržene in
ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih
sredstev iz tega razpisa.
Vse pravočasne in popolne vloge bo pregledala ter
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v tem
razpisu, komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija bo
na podlagi ocene vlog naredila predlog razdelitve sredstev po posameznem ukrepu. Komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih razlogov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine za leto 2014,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu Občine za leto 2014.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan
s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži
upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene
pogodbe, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge,
roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca,
ki mora vsebovati naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime, naziv, sedež,
KMG-MID številko, davčno številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu
še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi
Občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže
vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije) in
– poročilo o opravljenem delu.
Vsi računi in ostala dokazila, ki se predložijo zahtevku, se morajo glasiti na ime upravičenca oziroma
prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik sredstev vključen v sistem DDV, mora biti prejemnik davčni
zavezanec. Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti pri ukrepu »Zagotavljanje tehnične
pomoči kmetijskemu sektorju«, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa o odobritvi sredstev.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za
področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi, če se ugotovi:
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– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih
sredstev proračuna Občine pred iztekom 5 let.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku
za naslednji dve leti.
VII. Roki za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je:
– do vključno 7. aprila 2014 za ukrepe: Naložbe
v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, Investicije za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev. Šteje se, da
je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 7. 4.
2014, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert,
oziroma najkasneje do 7. 4. 2014, oddana na pošti (datum poštnega žiga);
– do vključno 20. oktobra 2014 za ukrep: Pomoč
za plačilo zavarovalnih premij. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 20. 10. 2014, do
12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma
najkasneje do 20. 10. 2014, oddana na pošti (datum
poštnega žiga).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim
polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani
kuverte in z ustrezno oznako ukrepa na sprednji strani
kuverte:
»za JR – Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»za JR – Zavarovalne premije«,
»za JR – Tehnična pomoč kmetijskemu sektorju«,
»za JR – Dopolnilna dejavnost«,
»za JR – Operativni stroški transporta«.
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33,
8232 Šentrupert.
VIII. Informacije o razpisu: informacije o razpisu
so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert:
www.sentrupert.si ali so dosegljive v času uradnih ur po
tel. 07/34-34-602 ali na 07/34-34-600 (glavna pisarna).
Občina Šentrupert
Št. 030-3/2010
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Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10)
objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2014
I. Predmet razpisa: sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2014
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju
MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni
ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva,
– da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov v preteklem letu ter načrt
aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom),
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
III. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
IV. Višina zagotovljenih proračunskih sredstev:
9.300,00 EUR
V. Kriteriji in merila za izbor programov: 13. člen
Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10
z dne 12. 3. 2010):
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
1) število članov v društvu s plačano članarino
do 50 članov
od 51 do 100 članov
101 in več članov
sekcija, ki deluje v okviru društva

5 točk,
10 točk,
15 točk,
10 točk.

2) Aktivnosti v razpisanem letu:
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega
pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji – do
25 točk/predstavitev,
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah v tujini – do 50 točk/predstavitev,
– Izdajanje promocijskega materiala – do
25 točk/prom. material.
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev – do
100 točk/projekt,
– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki
pri skupni izvedbi povezujejo več turističnih in drugih
društev ter drugih subjektov v občini in izven občine – do
100 točk/projekt.
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in
ostalih tematskih poti – do 50 točk/leto,
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov,
vzdrževanje turistične signalizacije … – do 50 točk/leto,
– čistilne akcije – do 25 točk/leto.
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave,..)
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– poldnevna prireditev – do 50 točk/prireditev,
– celodnevna prireditev – do 100 točk/prireditev,
– večdnevna prireditev – do 200 točk/prireditev,
– etnografske, etnološke prireditve – do 100 točk/prireditev,
– ostale prireditve – do 50 točk/prireditev,
– društvo je organizator in izvajalec prireditve – do
100 točk/prireditev,
– v okviru prireditev sodeluje več društev – do
25 točk/prireditev.
Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine
za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino – do 25 točk/prireditev.
Izobraževanje in usposabljanje kadrov za namene
pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev – do 15 točk/delav., predav.,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo
na področje delovanja društva – do 50 točk/leto,
– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)
– do 100 točk/leto,
– Izobraževanje članov društva – do 25 točk/leto.
Reference izvajalca
– sodelovanje pri projektih Mestne občine Slovenj
Gradec v preteklem letu – do 50 točk/projekt.
VI. Rok prijave: petek, 21. 3. 2014, najkasneje do
12. ure.
VII. Oprema prijave in oddaja vloge: prijava mora
biti oddana na predpisanih obrazcih ter v zaprti kuverti. Na kuverti mora biti izpisan naslov prejemnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, v spodnjem levem kotu kuverte mora
biti vidna oznaka »Ne odpiraj – JR turistična društva
2014« in na zadnji strani kuverte mora biti izpisan naslov prijavitelja.
VIII. Dodatne informacije:
a) JZ za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-16,
ali e-naslov: info@spotur.si E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript.
b) Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva
objave, vključno do 20. 3. 2014 in jo lahko dobite v Turistični pisarni Slovenj Gradec, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, dosegljiva pa je tudi na spletni strani MO Slovenj
Gradec – www.slovenjgradec.si.
Način, mesto in rok oddaje za oddajo prijave: ponudniki oddajo prijave ter spremembe in umike prijav
s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno
v vložišče naslovnika, vsak delovni dan med 8. in 12. uro
do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave. Ponudba bo šteta kot pravočasna, če bo predložena
osebno v vložišče ali poslana priporočeno na dan petek,
21. 3. 2014, najkasneje do 12. ure.
Vse nepravočasno predložene prijave (ne glede
na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo prijave v primeru osebne dostave) bodo izločene
iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu:
v roku 30 dni od roka za oddajo vloge – s sklepom.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 407-13/2014
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Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in
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zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/07) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 101/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
v letu 2014
Osnovni podatki o javnem razpisu
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice za
leto 2014, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja
turizma na območju Občine Brežice.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina okvirnih
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice je
23.750,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2014 in sicer na postavki:
9608 – Programi turističnih društev in OTZ.
IV. Namen sredstev in upravičenci: namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo
v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost na
območju Občine Brežice, so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah
in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, urejanja in olepšanja okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije
in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in
dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja
dejavnosti društev: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije, ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz
drugih postavk občinskega proračuna,
– vsi računi povezani s prehrano, plačevanje članarin, najemnin, tekočih stroškov za poslovne prostore
(računi za elektriko, telefonijo in podobno).
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne
zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in
zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/07).
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V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– prijavni obrazec,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu
društva ali zveze v letu 2013,
– pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2014, ki je potrjen s strani pristojnih organov društva,
– obrazec predstavitev prijavljenega programa,
– obrazec predstavitev projekta,
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisu v točkah. Sredstva se
razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
A: do 60 % na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij,
3. organizacija in izvedba prireditev,
4. promocijske aktivnosti,
5. izobraževanje,
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja turizma,
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe.
B: do 20 % na podlagi projektov
C: do 10 % na podlagi članstva
D: do 10 % za ostala merila, ki jih določi komisija
na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma
VII. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja
meril, ki obravnavajo programe in projekte društev ter
zvez. Pod programi se štejejo redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno
društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa največ
3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez največ do 50 % celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov. Društvo
mora za črpanje odobrenih sredstev predložiti račune za
celotni znesek s sklepom odobrenih sredstev.
VIII. Oseba, pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji
Vse podrobnejše informacije o razpisu in razpisni
dokumentaciji pridobite na Občini Brežice, CPB 18, Brežice. Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel. 620-55-52.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega
roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, na Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali na spletni strani,
www.obcina.brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev
in zvez v Občini Brežice« osebno na vložišče Občine
Brežice v času uradnih ur ali po pošti na naslov: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Rok za prijavo: do vključno petka, 28. 3. 2014 (velja
poštni žig).
Na kuverti mora biti vidno označen naziv pošiljatelja.
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Rok za dostavo zahtevka za nakazilo zneska z dokumentacijo je do vključno 30. 11. 2014. Kolikor so aktivnosti opravljene pred tem datumom, se sredstva lahko črpajo prej. Črpanje sredstev bo možno tudi na več
obrokih oziroma po opravljeni aktivnosti.
X. Odpiranje vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija,
ki jo imenuje župan Občine Brežice. Odpiranje vlog, ki
ga vodi strokovna komisija ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani,
da v roku 5 dni svojo vlogo ustrezno dopolnijo. Kolikor
vloga v zadnjem roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo
zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa: upravičenci
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh
po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe
v 10 dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru.
Občina Brežice

Stran

619

Stran

620 /

Št.

15 / 28. 2. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javne dražbe
Št. 478-0033/2013-19

Ob-1549/14

Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Prevalje
za leto 2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična
št. 1357719000, ID št. za DDV: SI28520513.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe je zemljišče: parc.
št. 353/30 – k.o. 891 – Prevalje (ID znak 891-353/30-0),
v izmeri 6480 m², dejanska raba: kmetijsko zemljišče.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
št. 3507-0044/2014-16 z dne 19. 2. 2014 je zemljišče
opredeljeno po načelu pretežne namenske rabe kot območje za poselitev/površine za stanovanja.
Zemljišče parc. št. 353/30, k.o. Prevalje, je v naravi
plazeč travnik v bregu, delno poraščen na mejišču, do
kjer je bil včasih premogovnik. Zemljišče je plazeče, ter
je treba pred gradnjo izvršiti geološke preiskave terena,
opazovati delovanje po sanaciji. Za gradnjo pa uporabiti pravilen postopek gradnje, da bo zajamčena varnost
objekta in drugih objektov v bližini.
Za nepremičnino, ki je predmet te javne dražbe je
sklenjena najemna pogodba, ki je veljavna do 25. 2.
2015.
Izklicna cena: 61.560,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje davščin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 50 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Prevalje pravico zadržati vplačano varščino;
4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;
4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4.6. Kupec je dolžan plačati stroške objave te javne
dražbe v Uradnem listu Republike Slovenije in stroške
cenitve nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na redni transakcijski račun Občine Prevalje,

odprt pri Banki Slovenije številka: 01375-0100010242,
sklic na številko: 00 722100, v 8 dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 3. 2014 na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s začetkom ob
12. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– predloži številko transakcijskega računa in naziv
banke, pri kateri je odprt račun, na katerega se neuspelim dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.
7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 6.156,00 €, na redni transakcijski
račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije,
– številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00
722100, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 353/30,
k.o. Prevalje«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na
javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 5 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjskopravne
zadeve in urejanje prostora, tel. 02/82-46-116, kontaktna
oseba je Emilija Ivančič.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
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10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za javne
dražbe, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Prevalje
Ob-1562/14
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, na podlagi 21. in 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12) in sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-56/2011, 478-42/2008, 478-25/2011 z dne
12. 4. 2012, objavlja
javno dražbo
za najem nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 714-13-61, faks 714-12-84.
2. Vrsta pravnega posla: 5-letni najem nepremičnine parc. št. 86/1, k.o. Ilirska Bistrica, po metodi javne
dražbe.
3. Opis predmeta najema: 5 letni najem stavbnega
zemljišča (zelene površine) parc. št. 86/1, k.o. Ilirska
Bistrica, v izmeri 648 m2.
Zemljišče, parc. št. 86/1, k.o. Ilirska Bistrica, ki
se odda v najem, je primerno za kmetijsko obdelavo.
Zemljišče nima zemljiškoknjižno urejenega dostopa na
javno cesto, pot oziroma javno površino, do zemljišča se
dostopa preko drugih parcel, ki so v zasebni lasti. Urejanje režima prehoda na parcelo z lastniki ostalih parcel
preko katerih se prehod izvede je v domeni uspelega
dražitelja, Občina Ilirska Bistrica iz tega naslova ne prevzame nobene obveznosti oziroma odgovornosti.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za 5 letni
najem stavbnega zemljišča parc. št. 86/1, k.o. Ilirska Bistrica znaša izklicna cena mesečne najemnine 22 €/mesec. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek
višanja 1,00 EUR. Uspeli dražitelj je dolžan ob sklenitvi
najemne pogodbe poravnati tudi stroške, ki so nastali
s cenitvijo zemljišča in stroške v zvezi z izvedbo pravnega posla.
5. Način in rok plačila najemnine: mesečno najemnino za najem nepremičnine parc. št. 86/1, k.o. Ilirska
Bistrica plača najemnik do 10 dne v mesecu za tekoči
mesec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,
št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni
enoti Postojna.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 19. 3. 2014, ob 14. uri, v prostorih sejne sobe
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Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po
pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na
dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica,
najkasneje do 18. 3. 2014, do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno
pisarno po pošti).
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe za nakup
nepremičnine
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe za najem
nepremičnine parc. št. 86/1, k.o. Ilirska Bistrica plačati
varščino v višini 22 EUR. Varščina mora biti nakazana
do dne 18. 3. 2014 do 12. ure. Varščino je potrebno
nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470,
s pripisom »plačilo varščine – najem parc. št. 86/1, k.o.
Ilirska Bistrica«. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju poračunana pri prvi mesečni najemnini, neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe. V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne
dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.
8. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje do 18. 3. 2014,
do 12. ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo
listine do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši
od 30 dni, oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko (fizične osebe),
– matično in telefonsko številko,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven
plačila razviden predmet nakupa oziroma najema ter
priložena celotna številka transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila varščine,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokade TRR),
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih
(fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke).
9. Pogoji in pravila javne dražbe:
– Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do
vključno 18. 3. 2014, do 12. ure (osebno v sprejemni
pisarni ali pa morajo do tedaj listine prispeti v sprejemno
pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).
– Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
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– Dražbo bo vodila komisija, imenovana pri županu.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
sprejeta nova višja izklicna cena.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno
ceno, je premoženje prodano oziroma oddano v najem
za izklicno ceno.
– Če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo
ter predložil dokazila navedena pod 8. točko odstopi od
dražbe, varščina zapade v korist občine.
– Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče
trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena
izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
– Javna dražba se glede predmeta prodaje oziroma predmeta najema šteje za neuspešno, če ni bila
dosežena niti izklicna vrednost.
– Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
– Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13).
– Nepremičnina parc. št. 86/1, k.o. Ilirska Bistrica se
odda v najem v skladu s pogoji, vsebovanimi v besedilu
te javne dražbe.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več
kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini
Ilirska Bistrica, tel. 05/711-23-26. Nepremičnini si lahko
interesenti kadarkoli ogledajo na kraju samem.
11. Opozorilo: župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 478-54/2009/17

Ob-1563/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Sklop 1:
Počitniški dom Jalovec v Ratečah, ki obsega:
– stavba z ID znakom 2167-408 (počitniški objekt)
in stavba z ID znakom 2167-457 (povezovalni hodnik),

na naslovu Rateče 11a, Rateče Planica, ki stojita na nepremičnini z ID znakom 2167-295/8-0 (parc. št. 295/8,
k.o. 2167 Rateče) – pozidano zemljišče, v izmeri 158 m2,
– nepremičnino z ID znakom 2167-295/7-0 (parc.
št. 295/7, k.o. 2167 Rateče) – pozidano zemljišče, v izmeri 388 m2,
– nepremičnino z ID znakom 2167-295/2-0 (parc.
št. 295/2, k.o. 2167 Rateče) – kmetijsko zemljišče, v izmeri 973 m2 in pozidano zemljišče, v izmeri 555 m2,
– posamezni deli (sobe) z ID znakom 2167-410-8,
2167-410-9, 2167-410-10, 2167-410-11, 2167-410-12
in 2167-410-13, v stavbi z ID znakom 2167-410, na
naslovu Rateče 12a, Rateče Planica, ki stoji na nepremičnini z ID znakom 2167-295/9-0 (parc. št. 295/9, k.o.
2167 Rateče).
K nepremičninam pripadajo tudi posebni skupni deli
stavbe z ID znakom 2167-410, na naslovu Rateče 12a,
Rateče Planica ter solastniški delež na splošnih skupnih
delih te stavbe in pripadajočega zemljišča.
Sklop 2:
Objekt »Vila Tamara Bled« s pripadajočim zemljiščem na naslovu Savska cesta 2, Bled, ki ga sestavljajo
nepremičnine:
– z ID znakom 2191-880/1-0 (parc. št. 880/1 – pozidano zemljišče, v izmeri 184 m2), na kateri stoji stavba
z ID znakom 2191-1362,
– z ID znakom 2191-880/2-0 (parc. št. 880/2 – pozidano zemljišče, v izmeri 320 m2),
– z ID znakom 2191-881/1-0 (parc. št. 881/1 – pozidano zemljišče, v izmeri 371 m2) in
– z ID znakom 2191-878/1-0 (parc. št. 878/1 – pozidano zemljišče, v izmeri 232 m2), vse k.o. 2191 Želeče.
Sklop 3:
Nepremičnina, z ID znakom 2557-5592/0-0 (parc.
št. 5592, k.o. 2557 Ocizla) – kmetijsko zemljišče, v izmeri 603 m2 in pozidano zemljišče, v izmeri 1476 m2, na
kateri stojijo stavbe, z ID znakom 2557-119, 2557-151,
2557-152 in 2557-153, na naslovu Beka 9, Kozina.
Sklop 4:
Nepremičnina, z ID znakom 332-518/2-0 (parc.
št. 518/2, k.o. 332 Ormož) – pozidano zemljišče, v izmeri
422 m2, v naravi poslovna stavba na naslovu Vrazova
ulica 2, Ormož.
Lastnik vseh nepremičnin: Republika Slovenija,
upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po
metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Sklop 1:
Izklicna
cena
za
nepremičnine
znaša
295.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
Sklop 2:
Izklicna
cena
za
nepremičnine
znaša
840.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
Sklop 3:
Izklicna
cena
za
nepremičnine
znaša
140.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
Sklop 4:
Izklicna
cena
za
nepremičnine
znaša
216.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR.
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5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 19. 3. 2014 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega
je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma
ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 18. 3. 2014 do
12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za
posamezni sklop. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan
na računu Ministrstva za notranje zadeve.
Sklop 1:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39901114.
Sklop 2:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39901014.
Sklop 3:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39901314.
Sklop 4:
Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28
17116-2990008-39901214.
Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne
dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni
sklenitev pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od
dražbe, izgubi varščino.
8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem
dogovoru:
Sklop 1 in sklop 2: Kaja Vagaja, tel. 01/514-71-75
ali Denis Ciriković, tel. 01/514-71-67.
Sklop 3: Darijo Babič, mobitel št. 041/472-273.
Sklop 4: Cveto Štingl, mobitel št. 041/409-491.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23,
el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.
9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe
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brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez
obresti.
10. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani javni
dražbi ne bodo upoštevane.
– Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-259/2013-4 z dne 7. 1. 2014 je razvidno, da
se nepremičnine pod Sklop 1 nahajajo v območju, ki
se varuje kot etnološka dediščina (ES), to je v vplivnem
območju EŠD 606 – Vas Rateče, ki je zavarovana kot
naselbinska dediščina.
– Občina Kranjska Gora je izdala potrdilo
št. 3501-259/2013-5 z dne 7. 1. 2014 o neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah pod Sklop 1.
– Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-8/2014-2 z dne 15. 1. 2014 razvidno, da nepremičnine pod Sklop 2 na podlagi – ZVKD-1 – (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US:
U-I-297/08-19, 90/12) in Pravilnika o registru nepremične dediščine (Uradni list RS, št. 25/02, 16/08 – ZVKD-1,
66/09) spadajo v varovano območje kulturne dediščine,
in sicer: 344/00: Bled – Ambient Bleda, 338/98 – Vila
Savska 2 v. Tamara.
– Občina Bled je na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)
in Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list
RS, št. 58/07) izdala potrdilo št. 3501-8/2014-3 z dne
15. 1. 2014, da ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah pod Sklop 2.
– Na nepremičninah pod Sklop 3 obstaja skladno
z Odlokom o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 17/10) predkupna pravica Občine
Hrpelje - Kozina, ki je Občina Hrpelje - Kozina ne uveljavlja, kar je razvidno iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35011-5/2014-2 z dne 8. 1. 2014.
– Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-4/2014 02/22 z dne 13. 1. 2014 je razvidno, da
so nepremičnine pod Sklop 4 skladno z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini
Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 10/84,
22/84 – pop., 2/93 – pop., 29/93, Uradni vestnik občine
Ormož 9/99) del zavarovanih območij kulturne dediščine – Ormož- mestno jedro, Ormož-arheološko najdišče
mestno jedro.
– Na nepremičninah pod Sklop 4 ima Občina Ormož na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in Odloka o predkupni pravici Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož 15/03, 11/04, 3/05, 9/07) ter na podlagi 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08) predkupno pravico, ki je ne uveljavlja,
kar je razvidno iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-4/2014 02/22 z dne 13. 1. 2014.
– Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani
dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo.
– Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
– Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
– Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni
od plačila celotne kupnine.
– Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Ob-1577/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12
in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor v nestanovanjski stavbi na naslovu Železna cesta 14, Ljubljana, z ID
oznako št. 2636-7753-47, št. stavbe 7753, k.o. 2636
Bežigrad. Del stavbe št. 47 v naravi predstavlja pisarno
št. 9.1., v 5. nadstropju, v izmeri 166,60 m2 in teraso
št. 9.2., v 5. nadstropju, v izmeri 132,60 m2. Poslovni
prostor predstavlja več pisarniških površin, ki so povezane z večjim osrednjim prostorom, namenjenim konferenčni dejavnosti. Vse pisarne imajo dostop na veliko
zunanjo teraso. Del stavbe 2636-7753-6 v naravi predstavlja štiri parkirna mesta št. 139 do 142, označeni
z 9.1., v 3. kleti, v skupni izmeri 51,10 m2.
Izklicna cena: 255.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški
knjigi.
4.3. Kupnina se plača v 30. dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku, je bistvena sestavina pogodbe.
4.4. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek
na promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve
ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo
na ime kupca.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 19. 3. 2014 na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška
cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
6.2. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi
dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno
v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba
478-97/2013 – Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, najkasneje do
14. 3. 2014 do 12. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno

dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila
o plačani varščini, tudi na dan javne dražbe.
6.3. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo
dražijo;
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna
izkaznica).
6.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
7. Varščina
7.1. Varščina za poslovni prostor na Železni c. 14, Ljubljana znaša 25.500,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
20303-7103018-75541014, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Železna cesta.
7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe.
7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec zadrži varščino.
7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne
bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti pogodbe, se varščina zadrži.
8. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom
javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
tel. 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene
na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.
mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno–
kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
9.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez
obresti.
Ministrstvo za pravosodje
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Razpisi delovnih mest
Št. 20/2014

Ob-1544/14

Svet zavoda Osnovne šole Hruševec Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, na podlagi 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list 16/07– uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 19. 7. 2014.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Hruševec
Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, z oznako “Prijava
na razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Hruševec Šentjur
Št. 142/14

Ob-1545/14

Svet zavoda OŠ Voličina, Sp. Voličina 82, 2232 Voličina, v skladu s 184. sklepom sveta zavoda OŠ Voličina, ki je bil sprejet na 14. seji dne 19. 2. 2014, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2014.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nazivu, potrdilo

o strokovnem izpitu, potrdilo o ravnateljskem izpitu –
kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu od začetke
mandata, sicer mu mandat preneha po zakonu, potrdilo
iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, potrdilo sodišča, da oseba ni
v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno
okrajno sodišče in program vodenja zavoda) pošljite
v 8 dneh po objavi na naslov: Svet zavoda OŠ Voličina,
Sp. Voličina 82, 2232 Voličina, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat lahko k prijavi priloži tudi kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami, ki pa ni obvezna
sestavina razpisa.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Voličina
Ob-1565/14
Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur,
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, na podlagi
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 15. 7. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku)
pošljite s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidat/ka mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur
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Druge objave
Št. 900-4/2014

Ob-1560/14

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni
pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembe javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 49OB13
(Uradni list RS, št. 18/13 in 94/13) se spremeni tako,
kot sledi:
Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 8 milijonov EUR.«
Prvi stavek petega odstavka 3. D točke (»3. D Splošni pogoji kreditiranja«) se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da vlagatelj na posamezni stanovanjski
stavbi izvaja naložbo, ki vključuje enega ali več ukrepov,
ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po Javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb, je za izvedbo te naložbe upravičen pridobiti tako
kredit Eko sklada kot tudi nepovratno finančno spodbudo. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Višina nepovratne finančne spodbude
in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov
kreditirane naložbe, razen v primeru, ko je višina odobrenega kredita enaka višini priznanih stroškov naložbe
in se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača
izključno za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 478-223/2013

Ob-1605/14
Sprememba

V zvezi z objavo poziva »za najem kompleksa
»Športno rekreacijski center Brestanica«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/14 z dne 7. 2. 2014
(Ob-1348/14), ter objavljeno razpisno dokumentacijo na lastni spletni strani, najemodajalec Občina Krško objavlja spremembo poziva za najem kompleksa
»Športno rekreacijski center Brestanica« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/14 z dne 7. 2. 2014
(Ob-1348/14).

Pod št. V. »Izhodiščna najemnina« se znesek izhodiščne najemnine »4.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »9.000,00« EUR.
Občina Krško
Ob-1585/14
V skladu s sklepom ministra za izobraževanje, znanost in šport, št. 011-6/2014/1 z dne 24. 2. 2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane Odbora
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih v Odbor
imenuje Vlada Republike Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) v 10. členu določa, da ima
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor za nagrade) 14 članov oziroma članic (v nadaljevanju: člani)
in predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predsednik). Sestavljen je tako, da so zastopana vsa področja
znanstvenih ved.
Navedeni javni poziv je namenjen predlaganju sedmih kandidatov za člane ter za predsednika Odbora za
nagrade v letu 2014 za mandatno dobo štirih let.
2. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade lahko
podajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.
3. Na podlagi posredovanih predlogov bo ministrstvo, pristojno za znanost oblikovalo predlog kandidatov
za sedem članov in za predsednika Odbora za nagrade
in ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati so: mora biti ugleden in uveljavljen raziskovalec,
ki izkazuje nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem področju ali biti strokovnjak na področju tehnike
– tehnologije, inovator, izumitelj.
5. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade predlagatelji posredujejo pisno. V imenu pravne
osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba
pravne osebe.
6. Za posameznega predlaganega kandidata predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskovalec) predloži naslednje podatke: ime in priimek; datum
rojstva; znanstveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe;
naziv organizacije v kateri je zaposlen in delo, ki ga
opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi najpomembnejše reference kandidata za člana Odbora za nagrade.
7. V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških
in žensk želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport s tem javnim pozivom vzpodbuditi uravnoteženo
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zastopanost spolov v Odboru za nagrade, zato še posebej vabi k predlaganju kandidatk.
8. Predlog s podatki in dokazili posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje
znanost in šport, Sektor za znanost, Masarykova 16,
Ljubljana, z oznako: »kandidati za člane Odbora za
nagrade«.
9. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prejeti do
vključno 28. 3. 2014.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 110-8/2014

Ob-1572/14

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev
dveh okrajnih sodnikov na delo na Vrhovno sodišče
Republike Slovenije. Dodeljena sodnika bosta sodniško službo opravljala na civilnem oddelku Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve
je dve leti.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 900-4/2014

Ob-1607/14

Na podlagi prvega odstavka 146.c člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13;
v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni
list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega
načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, za leto 2014 in potrjenega skladno s 7. členom
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani
Vlade Republike Slovenije dne 28. 1. 2014 in na podlagi
Pogodbe št. 2330-14-00081 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letu 2014, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 24SUB-OB14
Nepovratne finančne spodbude občanom
za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije
in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na
območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe z namenom zmanjšanja prekomerne
onesnaženosti zraka s PM10 na območjih, ki so uvrščena
v razred največje obremenjenosti, in za katere je Vlada
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Republike Slovenije izdala Odlok o načrtu za kakovost
zraka (v nadaljevanju: območja s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka).
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo in uveljavlja pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju:
vlagatelj), izdal ustrezen veljaven predračun za izvedbo
enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se
bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po
tem javnem pozivu:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe,
ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne
energije. Površina sprejemnika sončne energije (v nadaljevanju: SSE) se določi skladno s standardoma SIST
EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 12976-1, -2. Upošteva
se svetla površina SSE oziroma aperturna površina, navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za tip
SSE, ki je predmet vloge.
Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko organizirani
gradnji (krožki za samogradnjo solarnih ogrevalnih sistemov), mora predložiti originalno potrdilo organizatorja
gradnje, izdano na ime vlagatelja. Potrdilo mora vključevati popis materiala, podatek o številu SSE in podatek
o svetli (aperturni) površini SSE ter spisek članov skupine, v katero bo vlagatelj vključen. Organizator krožka za
samogradnjo solarnega ogrevalnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju Republike
Slovenije na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih
virov energije (v nadaljevanju: dejavnost ENSVET), ki
potrdi strokovno ustreznost tehnologije samogradnje in
površino SSE, ki bodo izdelani v samogradnji.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne
elemente sistema.
B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe
za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer
na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in mora imeti, skladno z zahtevami
standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora
biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu
mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Peletna
peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo
priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij
celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3.
Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri
normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski
vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni)
mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda
sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino
najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom,
vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino
najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
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Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti,
sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni
zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne
toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika
ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem
goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna
naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno
z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več
vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega
odstavka iste točke za posamezno vrsto goriva.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na območju s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na
tem območju drug prednostni način ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter
opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske
stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno
črpalko za ogrevanje prostorov in/ali pripravo sanitarne
tople vode, ki bo vgrajena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nakup in vgradnjo
toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

Vrsta toplotne črpalke
priprava sanitarne tople vode

Tip toplotne črpalke
zrak/voda

3,2
2,7

Grelno število pri določenih pogojih
po standardu SIST EN
A15/W15-W45
SIST EN 255-3*
A15/W10-W55
SIST EN 16147

ogrevanje prostorov in sanitarne
voda/voda
5,2
W10/W35
SIST EN 14511-2, -3
vode
ogrevanje prostorov in sanitarne
zemlja/voda
4,4
B0/W35
SIST EN 14511-2, -3
vode
ogrevanje prostorov in sanitarne
zemlja/voda
4,6
E4/W35
SIST EN 14511-2, -3
vode
(direktni uparjalnik)
ogrevanje prostorov in sanitarne
zrak/voda
3,4
A2/W35
SIST EN 14511-2, -3
vode
* Velja samo za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, za katere so bila merilna poročila izdana po
SIST EN 255-3 in so še veljavna, za vse ostale je potrebno predložiti merilna poročila, izdelana v skladu s standardom
SIST EN 16147.
Pri naložbi vgradnje toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode nepovratna finančna spodbuda ne
more biti dodeljena v primeru, če bo nova toplotna črpalka prigrajena na obstoječ hranilnik toplote.
Naložbo lahko izvede le izvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev
nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih
črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je
bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanj-
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ske stavbe na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka ne more biti dodeljena, kolikor občinski
akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju
drug prednostni način ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo
s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote,
ustrezno varovalno in krmilno opremo.
D – priključitev starejše eno ali dvostanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru zamenjave obstoječih kurilnih naprav
z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja
na obnovljiv vir energije, in sicer na podlagi veljavnega predračuna za nakup in vgradnjo toplotne postaje.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le
za eno ali dvostanovanjske stavbe, za gradnjo katerih
je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003,
morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe,
zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili
zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda
ne more biti dodeljena.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski
stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega
pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev,
z vgradnjo novega energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U ≤
1,2 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1.
Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca oziroma
dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno
z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in
tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti
izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo
le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim
tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim,
vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji
strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom
med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za
ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo
neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema
tesnjenja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo
gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno
gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb,
zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili
zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda
ne more biti dodeljena.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nabavo in vgradnjo novega;
– nakup in vgradnjo senčil;
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– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih
polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave
ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje
dodatnega novega stavbnega pohištva in povečanja
površine zasteklitev obstoječega zunanjega stavbnega
pohištva.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za
nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 15 cm
toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost
toplotne izolacije znaša največ λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi
manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov,
in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
V primeru, da je na eno ali dvostanovanjski stavbi
že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša največ λ ≤ 0,045 W/mK, lahko
vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo
v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, posnete z merilnim trakom, iz
katerih bo jasno razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo
gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno
gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb,
zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili
zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda
ne more biti dodeljena.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cokla;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih
polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski
stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za izvedbo
toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru z najmanj 25 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno
debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d),
da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje
λ/d ≤ 0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru
vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri
navedenem izračunu razmerij se morebitna obstoječa
toplotna izolacija ne upošteva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo
gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno
gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb,
zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili
zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda
ne more biti dodeljena.
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Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma
drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo
estriha oziroma druge zaključne obloge.
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za nakup
in vgradnjo ene od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Naprave za
centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 %
energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega
sistema in specifično rabo električne energije za pogon
največ 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje
morajo dosegati vsaj 65 % energijsko učinkovitost pri
vračanju toplote odpadnega zraka.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka
z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi
elementi;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka
s toploto zemlje ali vode.
I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič
energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
Ukrep I združuje ukrepa I.a, ki se nanaša na gradnjo ali nakup pasivnih oziroma skoraj nič energijskih
eno ali dvostanovanjskih stavb, in I.b, ki je namenjen
celoviti obnovi starejših eno ali dvostanovanjskih stavb.
V primeru, da so pogoji javnega poziva navedeni pod
točko I, veljajo za oba ukrepa I.a in I.b.
I.a – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič
energijske stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove eno ali dvostanovanjske
stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša
ali enaka 15 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne
glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe,
izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so
objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna
»PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za
izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij
ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).
Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna
vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1 z najmanj trojno
zasteklitvijo. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno
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v smernici RAL. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih
materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne
iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije
za prijavo.
Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno
z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati
vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema in specifično rabo električne energije
za pogon največ 0,45 W/(m3/h).
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev
toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. V primeru
uporabe fosilnih goriv so dovoljene le kondenzacijske
plinske kurilne naprave. Stavba mora najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Delež
obnovljivih virov energije se pri toplotni oskrbi lahko
zagotovi s sprejemniki sončne energije ali drugim sistemom z uporabo obnovljivih virov energije. Neposredno
ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo
ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb
stavbe.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829:
n50 ≤ 0,6 h-1.
Za novo naložbo po točki I.a se šteje tudi nakup eno
ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa
I.a, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila
prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiško
knjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice
v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2014.
I.b – celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena
le za eno ali dvostanovanjske stavbe, za gradnjo katere
je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske
stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge
po tem javnem pozivu. Do nepovratne finančne spodbude za ta ukrep so upravičeni tudi vlagatelji, ki morajo
zaradi celovite obnove stavbe pridobiti novo gradbeno
dovoljenje.
Energijska učinkovitost obnovljene stavbe mora
biti v segmentu računske rabe energije za ogrevanje
(Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«,
manjša ali enaka 35 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh
se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe,
izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so
objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Načrtovana obnova se preverja na podlagi izračuna »PHPP« za obstoječe in prenovljeno stanje, starega
oziroma novega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo
prenove PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij
ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).
Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna
vrata) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno
s standardom SIST EN 14351-1 z najmanj trojno zasteklitvijo. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno
po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno
v smernici RAL. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih
materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne
iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije
za prijavo.
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Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno
z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati
vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema in specifično rabo električne energije
za pogon največ 0,45 W/(m3/h).
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Stavba mora
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov
energije. Delež obnovljivih virov energije se pri toplotni
oskrbi lahko zagotovi s sprejemniki sončne energije ali
drugim sistemom z uporabo obnovljivih virov energije.
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih
toplotnih potreb stavbe.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829:
n50 ≤ 1,2 h-1.
J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič
energijskem razredu
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup stanovanja v novi ali celovito prenovljeni
tri- in večstanovanjski stavbi, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje
stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe
»PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. V primeru večnamenske stavbe se izračun energijske učinkovitosti
omeji zgolj na stanovanjski del stavbe. Vrednost Qh se,
ne glede na dejansko lokacijo tri- in večstanovanjske
stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana,
ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna
»PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za
izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij
ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).
V tri- in večstanovanjski stavbi je dovoljena le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata) s trojno zasteklitvijo in s toplotno
prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, skladno s standardom
SIST EN 14351-1. Zunanje stavbno pohištvo mora biti
vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotna prehodnost zunanjega
stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti
razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, ki
so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, morajo imeti vgrajeno eno od oblik centralnega
sistema prezračevanja prostorov z vračanjem toplote
odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje
morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST
EN 308 izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost
vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično
rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h).
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. V primeru uporabe fosilnih goriv so dovoljene le kondenzacijske plinske
kurilne naprave. Stavba mora najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Delež obnovljivih
virov energije se pri toplotni oskrbi lahko zagotovi s sprejemniki sončne energije ali drugim sistemom z uporabo
obnovljivih virov energije. Neposredno ogrevanje stavbe
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in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati
10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti posameznih stanovanj ali preizkus celotne tri- in večstanovanjske stavbe ali preizkus delov stavbe, ki so predmet nepovratnih
finančnih spodbud, pri čemer mora izmerjena vrednost
pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij skladno
s standardom SIST EN 13829 znašati n50 ≤ 0,60 h-1.
Za novo naložbo po točki J se šteje nakup stanovanja, ki izpolnjuje pogoje ukrepa J, s strani prvega kupca
– fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga
veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca
za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po
1. 1. 2014.
2. Višina sredstev
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.000.000 €, pri čemer je do 5.000.000 € sredstev iz
Sklada za podnebne spremembe namenjenih s tem javnim pozivom določenim naložbam na območjih s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.
Višina sredstev za gradnjo ali nakup novih pasivnih oziroma skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb
(ukrep I.a) ter za nakup stanovanj v večstanovanjskih
stavbah, zgrajenih v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu, je omejena in znaša 700.000 EUR.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske
stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer
bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali
solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba
izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji)
lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem;
– najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika.
Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke I ali J sodeluje vsaka fizična
oseba, ki je:
– prvi kupec pasivne oziroma skoraj nič energijske
eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja
v pasivni oziroma skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi (v nadaljevanju: kupec);
– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji)
kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.
Upravičeni občan oziroma fizična oseba ne sme
izvajati naložbe kot zasebnik (to je kot samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo
naložbo, s katero bo izveden en ali več zgoraj navedenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne
finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju
višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne
finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega
vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Vlagatelj je v primeru, da kandidira za nepovratno
finančno spodbudo po tem javnem pozivu za katerikoli
ukrep ali več različnih ukrepov A do I v isti stanovanjski
stavbi, za izvedbo teh ukrepov upravičen pridobiti tudi
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kredit Eko sklada. Pri tem mora naložba izpolnjevati
pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Vsota nepovratne
finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih
stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, ko je višina odobrenega kredita enaka višini priznanih stroškov
naložbe in se dodeljena nepovratna finančna spodbuda
izplača izključno za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada.
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen
ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem
javnem pozivu, že prejel nepovratno finančno spodbudo
ali kredit Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje
učinkov ukrepa že pričel, za izvedbo tega ukrepa ne
more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
V primeru da vlagatelj kandidira za ukrep I, ne more
za to stanovanjsko stavbo kandidirati še za ukrepe B do
H, lahko pa kandidira za posamezna ukrepa A ali C (vendar samo za vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode).
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma
opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to
usposobljen in registriran izvajalec (seznam ustreznih
šifer dejavnosti za posamezne ukrepe je objavljen na
spletni strani Eko sklada). Naprav in opreme oziroma
stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, ki so bili predmet nepovratne finančne
spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za
naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in
rabljene opreme oziroma naprav.
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno
dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za
katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih
soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju v sorazmernem deležu njegove udeležbe pri
financiranju naložbe. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet
tega javnega poziva.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za doseganje
učinkov ukrepa, ki je predmet tega javnega poziva.
Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca
»Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo,
in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma
dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije posamezne
vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna
spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.
Skladnost gradnje obstoječih stanovanjskih stavb,
razen za naložbe v posameznih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah, bo preverjana na podlagi gradbenega dovoljenja za stavbo in njene dele oziroma
potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu,
ki ga vlagatelj priloži vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude. V primeru dvoma o skladnosti gradnje s priloženim gradbenim dovoljenjem bo Eko sklad
vlagatelja pozval k predložitvi projektne dokumentacije,
na podlagi katere je bilo predmetno gradbeno dovoljenje izdano.
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Kolikor je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba
izvajala, kulturno varstveno zaščitena, mora vlagatelj
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje na pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge
za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi,
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za
največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje, vendar ne več kot:
– 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri
sistemih s ploščatimi sprejemniki;
– 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri
sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji, nepovratna finančna
spodbuda znaša 75 € na m2 svetle oziroma aperturne
površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije.
B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 € za kurilno napravo na sekance, pelete
oziroma kurilno napravo s kombinirano kurjavo na lesno
biomaso ali peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin);
– 1.500 € za kurilno napravo na polena.
C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske
stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne
črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode
ne več kot:
– 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali
zemlja/voda;
– 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom 3,65 in več;
– 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom od 3,35 do 3,64.
Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne
črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
250 €.
Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne črpalke za ogrevanje
in pripravo sanitarne tople vode ne več kot:
– 3.100 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali
zemlja/voda;
– 1.850 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom 3,65 in več;
– 1.250 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom od 3,35 do 3,64.
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Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne
črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ
50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
300 €.
D – priključitev starejše eno ali dvostanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
1.000 € na posamezno stanovanje.
Kolikor bo naložba priključitve starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na lesno
biomaso izvedena na območju s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne
spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot 1.250 € na posamezno stanovanje.
E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski
stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
100 € na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev
iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje.
Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 125 € na m2 oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev iz lesa, in sicer za
največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
12 € na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade
enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne
izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi.
Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 15 € na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske
stavbe in za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade
na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše eno ali dvostanovanjske
stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
10 € na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe
ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega
stanovanja.
Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za
največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega stanovanja.
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
2.000 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema za posamezno stanovanje oziroma največ 300 €
na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.
Kolikor bo naložba izvedena v starejši stavbi na
območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost
zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša
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do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot 2.500 € za izvedbo centralnega prezračevalnega
sistema za posamezno stanovanje oziroma največ
380 € na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja. Višja spodbuda bo za to naložbo lahko dodeljena le v primeru, da bo izvedena v stanovanjski
stavbi, za gradnjo katere je bilo gradbeno dovoljenje
izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe, zgrajene pred
1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni
po 1. 1. 2003 višja nepovratna finančna spodbuda ne
more biti dodeljena.
I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič
energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda pokriva delež
dodatno investiranih sredstev za izvedbo energijsko
učinkovitega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo sistema centralnega prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka in vgradnjo učinkovitega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote. Določena je glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega
materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto
ogrevano površino stavbe in je opredeljena v spodnjih
tabelah.
Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
– II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.)
in naravnega izvora;
– III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren,
ekstrudirani polistiren ipd.).
Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje
ukrepa I.a oziroma I.b javnega poziva in v katero bo
vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer
v višini 50 € na m2 vgrajenega zunanjega stavbnega
pohištva. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 zunanjega lesenega stavbnega pohištva (do
1.500 €), pri čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.
I.a – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič
energijske stanovanjske stavbe
Spodbuda je lahko dodeljena za največ:
– 150 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko
hišo in
– 120 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje
v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema
stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa I.a javnega poziva, ki so
navedeni za gradnjo ali nakup pasivne oziroma skoraj
nič energijske stavbe.
Najvišja nepovratna finančna spodbuda, 125 €
na m2 neto ogrevane površine stavbe, se dodeli za
gradnjo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do
10 kWh/m2a, toplotno zaščitenih z volumskim deležem
najmanj 75 % toplotno izolacijskih materialov naravnega izvora. Za ostale kombinacije razredov energijske
učinkovitosti in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem stavbnem ovoju, je višina nepovratne finančne spodbude na m2 neto ogrevane površine
prikazana v tabeli:
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Novogradnja – I.a
Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a)
≤ 10
≤ 15
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I. skupina
125
105

Najvišji znesek na enoto €/m2
II. skupina
100
80

III. skupina
75
62

I.b – celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
Spodbuda je lahko dodeljena za največ:
– 200 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko
hišo in
– 150 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje v
dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa I.b javnega poziva, ki so navedeni
za celovito obnovo stanovanjske stavbe.
Najvišja nepovratna finančna spodbuda, 125 €
na m2 neto ogrevane površine stavbe, se dodeli za
obnovo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do
20 kWh/m2a, toplotno zaščitenih z volumskim deležem
najmanj 75 % toplotno izolacijskih materialov naravnega
izvora. Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v
toplotnem stavbnem ovoju, je višina nepovratne finančne spodbude na m2 neto ogrevane površine prikazana
v tabeli:
Obnova – I.b
Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a)
≤ 20
≤ 35

I. skupina
125
105

Najvišji znesek na enoto €/m2
II. skupina
100
80

III. skupina
75
62

Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, znaša najvišja
nepovratna finančna spodbuda za celovito obnovo starejših stanovanjskih stavb 160 € na m2 neto ogrevane
površine stavbe v energijskem razredu do 20 kWh/m2a,
toplotno zaščitenih z volumskim deležem najmanj 75 %
toplotno izolacijskih materialov naravnega izvora. Za
ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in
uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem
stavbnem ovoju, je višina nepovratne finančne spodbude na m2 neto ogrevane površine prikazana v tabeli:
Obnova I.b na območju s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka
Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m2a)
≤ 20
≤ 35

Najvišji znesek na enoto €/m2
I. skupina
160
130

II. skupina
125
100

J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič
energijskem razredu
Nepovratna finančna spodbuda je namenjena
spodbujanju energijsko učinkovite tri- in večstanovanjske gradnje ali prenove. Upravičeni osebi delno pokriva
višje stroške naložbe, ki so posledica gradnje energijsko učinkovitega toplotnega ovoja stavbe, izvedbe centralnega prezračevanja prostorov z vračanjem toplote
odpadnega zraka in vgradnje energijsko učinkovitega
ogrevalnega sistema.
Nepovratna finančna spodbuda se upravičeni osebi lahko dodeli za nakup stanovanja v zgrajeni ali
prenovljeni tri- in večstanovanjski stavbi v višini 150 €
na m2 za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja. Nepovratna finančna spodbuda v okviru tega
javnega poziva je posamezni upravičeni osebi lahko
dodeljena le za nakup enega stanovanja v isti večstanovanjski stavbi.

III. skupina
95
78
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6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki
si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim
obrazcem. Za telefonske informacije o javnem pozivu
lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-61/70 ali 72,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi
naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedenih telefonskih
številkah in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen
obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter
vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.
7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v roku 15 dni, se bo štelo,
da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku
ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel.
Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se povečal
obseg načrtovanih del ali število ukrepov.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za
pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude
odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor
skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom
splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice
do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do
nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, oziroma bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke
za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika
s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila
o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
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nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.
9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede
ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi dokazil o zaključku naložbe na osebni
bančni račun prejemnika, razen v primeru, ko je višina
odobrenega kredita enaka višini priznanih stroškov naložbe in se dodeljena nepovratna finančna spodbuda
izplača izključno za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada.
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude
za ukrepe A do vključno H:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe,
ki vključujejo:
– originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja
na obrazcu 24SUB-OB14 V-AH in ki jo za vsak izvedeni
ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica
do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik
pravice do nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi
prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude
skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa;
– izstavljeni račun izvajalca naložbe s popisom del
in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje
računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne
finančne spodbude, ne izhaja drugače);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje;
– fotografije o izvedeni naložbi; pri ukrepih F in
G mora biti poleg fotografij stanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji fasade oziroma strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala
(posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu); pri
ukrepu E morajo biti poleg fotografij vsega novo vgrajenega – zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva –
priložene še fotografije, posnete med vgradnjo, tako da
so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže.
Za organizirane skupine samograditeljev solarnih
sistemov bo nepovratna finančna spodbuda prejemniku
izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– originalno potrdilo organizatorja gradnje o izvedbi
sistema, ki mora vključevati podatke o številu in površini
vgrajenih sprejemnikov sončne energije;
– fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije in hranilnika toplote.
Pred izplačilom nepovratne finančne spodbude za
ukrep D mora prejemnik obvezno predložiti podpisano
pogodbo o dobavi in odjemu toplote.
Izplačilo sredstev se izvrši po predložitvi računov
izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za posamezne ukrepe, izvedene v skladu z odločbo o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
Rok za zaključek naložbe za ukrepe A do H je
6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te
spodbude preneha.
V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj
treh ukrepov v okviru iste stanovanjske stavbe ali stano-
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vanja na podlagi iste vloge, je rok za zaključek naložbe
12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te
spodbude preneha.
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude
za ukrep I
V primeru novogradnje pasivne oziroma skoraj nič
energijske hiše ali celovite obnove eno ali dvostanovanjske stavbe bo nepovratna finančna spodbuda prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku
naložbe, ki vključujejo:
– originalne izjave o izvedbi naložbe, ki se nahaja
na obrazcu 24SUB-OB14 V-I in ki jo za vsak izvedeni
ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude,
podpišeta prejemnik nepovratne finančne spodbude
(oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude
skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa
(razen v primeru nakupa stavbe);
– račune za izvedbo ukrepov s popisom izvedenih
del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz
podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo
nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače), in
sicer za:
– izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe: za
nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna,
fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata), za
nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih
zidov in strehe,
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo ogrevalnega sistema z generatorjem toplote;
– račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih
alinej;
– fotografije izvedenih ukrepov, in sicer: izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd.,
vse posneto med vgradnjo z merilnim trakom ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbnega
pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med
vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki
zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno
v smernici RAL), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave), ogrevalni sistem z generatorjem toplote
in vsaj eno fotografijo dokončane stavbe;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe po standardu SIST EN 13829;
– izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu
24SUB-OB14 V-I in ki jo podpišejo prejemnik nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni
nadzornik gradnje in odgovorni vodja projekta.
V primeru nakupa pasivne oziroma skoraj nič energijske eno ali dvostanovanjske stavbe bo prejemniku
nepovratna finančna spodbuda izplačana po predložitvi
zgoraj navedenih dokazil in še:
– projekta izvedenih del (PID), in sicer načrta arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja,
– dokazila o plačilu celotne kupnine,
– dokazila o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do
nepovratne finančne spodbude.
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Rok za zaključek naložbe za ukrep I je 18 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.
Eko sklad si pridržuje pravico, da od prejemnika nepovratne finančne spodbude zahteva poročilo s termografskimi
posnetki toplotnega ovoja stavbe ter izpostavljenih notranjih mest tudi po izplačilu navedene spodbude.
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude
za ukrep J:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe,
ki vključujejo:
– uporabno dovoljenje za tri- in večstanovanjsko
stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu stavbe;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in načrt strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi
tehničnimi karakteristikami;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti posameznega stanovanja ali celotne tri- in večstanovanjske stavbe po standardu SIST EN 13829;
– fotografije izvedene naložbe, in sicer: izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe
(vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho
ipd., vse posneto z merilnim trakom ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva
(posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni
materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je
opredeljeno v smernici RAL), vgrajenega centralnega
sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka (razvodi, naprave), generatorja toplote oziroma
hladu in več fotografij dokončane stavbe;
– dokazilo o plačilu celotne kupnine;
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do
nepovratne finančne spodbude.
Dokumentacijo o zaključku naložbe lahko predloži
tudi prodajalec posameznega stanovanja. Kolikor je za
nakup stanovanja v isti tri- in večstanovanjski stavbi
odobrena nepovratna finančna spodbuda več prejemnikom, zadošča predložitev enega izvoda projektne in
ostale zahtevane dokumentacije.
Rok za zaključek naložbe za ukrep J je 24 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude
preneha.
Izplačilo sredstev za ukrepa I in J se izvrši po predložitvi zgoraj navedene dokumentacije o zaključku naložbe, ki vključuje preveritev obsega in skladnosti izvedene naložbe s predloženo projektno dokumentacijo in
z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 900-4/2014

Ob-1608/14

Na podlagi prvega odstavka 146.c člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13;
v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni
list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega
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načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, za leto 2014 in potrjenega skladno s 7. členom
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani
Vlade Republike Slovenije dne 28. 1. 2014 in na podlagi
Pogodbe št. 2330-14-00081 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letu 2014, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 25SUB-OB14
Nepovratne finančne spodbude občanom
za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
večstanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije
in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb
na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe z namenom zmanjšanja prekomerne
onesnaženosti zraka s PM10 na območjih, ki so uvrščena
v razred največje obremenjenosti, in za katere je Vlada
Republike Slovenije izdala Odlok o načrtu za kakovost
zraka (v nadaljevanju: območja s sprejetim Odlokom
o načrtu za kakovost zraka).
Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več
stanovanji.
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorjem, ki financirajo naložbo in uveljavljajo
pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: investitor), izdal ustrezen veljaven predračun za izvedbo ukrepa ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov,
ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev
nepovratne finančne spodbude v ali na večstanovanjskih stavbah:
A – toplotna izolacija fasade
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za
nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 15 cm
toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost
toplotne izolacije znaša največ λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi
manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov,
in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).
V primeru, da je na stavbi že vgrajen fasadni sistem
s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša
največ λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15
cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije,
posnete z merilnim trakom, iz katerih bo jasno razvidna
debelina že vgrajenega izolacijskega materiala.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cokla;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih
polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za izvedbo
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toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru z najmanj 25 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno
debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d),
da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje
λ/d ≤ 0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru
vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri
navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe
izolacije ne upošteva.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma
drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo
estriha oziroma druge zaključne obloge.
C – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe
za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer
na sekance, pelete in polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in mora imeti, skladno z zahtevami
standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora
biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu
mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Peletna
peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo
priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij
celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3.
Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri
normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski
vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni)
mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda
sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino
najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom,
vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino
najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti,
sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni
zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne
toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika
ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem
goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna
naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno
z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.
Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več
vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega
odstavka iste točke za posamezno vrsto goriva.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso na območju
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s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne
more biti dodeljena, kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni
način ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter
opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena
le v primeru, če bo naložba zagotavljala ogrevanje v najmanj treh stanovanjih.
D – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne
tople vode in/ali centralno ogrevanje
Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno
črpalko za ogrevanje prostorov in/ali pripravo sanitarne
tople vode, ki bo vgrajena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nakup in vgradnjo
toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

Vrsta toplotne črpalke

Grelno število pri določenih pogojih
po standardu SIST EN

Tip toplotne črpalke
3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3*

2,7

A15/W10-W55

SIST EN 16147

voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511-2, -3

ogrevanje prostorov in sanitarne
vode

zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511-2, -3

ogrevanje prostorov in sanitarne
vode

zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511-2, -3

ogrevanje prostorov in sanitarne
vode

zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511-2, -3

priprava sanitarne tople vode

zrak/voda

ogrevanje prostorov in sanitarne
vode

* Velja samo za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, za katere so bila merilna poročila oziroma
certifikati izdani po SIST EN 255-3 in so še veljavna, za vse ostale je potrebno predložiti merilna poročila, izdelana
v skladu s standardom SIST EN 16147.
Pri naložbi vgradnje toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode nepovratna finančna spodbuda ne
more biti dodeljena v primeru, če bo nova toplotna črpalka prigrajena na obstoječ hranilnik toplote.
Naložbo lahko izvede le izvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev
nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih
črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, in mu je
bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka ne more biti dodeljena, kolikor občinski
akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju
drug prednostni način ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo
s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote,
ustrezno varovalno in krmilno opremo.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena
le v primeru, če bo naložba zagotavljala ogrevanje v najmanj treh stanovanjih.
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E – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe,
ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne
energije. Površina sprejemnika sončne energije (v nadaljevanju: SSE) se določi skladno s standardom SIST
EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 12976-1, -2. Upošteva se svetla površina SSE oziroma aperturna površina,
navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za
tip SSE, ki je predmet vloge.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne
elemente sistema.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena
le v primeru, če bo naložba zagotavljala podporo ogrevanju in pripravi tople vode v najmanj treh stanovanjih.
F – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv
vir energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru zamenjave obstoječih kurilnih naprav
z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja
na obnovljiv vir energije, in sicer na podlagi veljavnega predračuna za nakup in vgradnjo toplotne postaje.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
G – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično
uravnoteženje ogrevalnega sistema
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli
na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za nakup in
vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega
uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema. Vgradnja
termostatskih ventilov in izvedba hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema mora biti izvedena z obveznim postopkom načrtovanja, s katerim se zagotavlja
korektno delovanje saniranega ogrevalnega sistema.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo projekta oziroma izračunov, potrebnih za
zagotovitev ustreznega delovanja ogrevalnega sistema;
– nakup in vgradnjo termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka (prednastavitev pretoka termostatskih ventilov ni potrebna pri enocevnih ogrevalnih sistemih);
– nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
– nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka
v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu
in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa;
– nastavitev pretokov na termostatskih ventilih
po predhodnih izračunih prednastavitve, s pripravo poročila o teh nastavitvah;
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega
sistema s pripravo poročila o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema in nastavitve pretokov z analizo
rezultatov doseženih pretokov;
– nakup in vgradnjo elementov za odzračevanje ter
vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu;
– nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno
regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v ogrevalnem
sistemu, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno
dimenzionirana, kar mora izkazovati tudi priložena dokumentacija.
Predložena dokumentacija mora vsebovati:
– pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred
izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje (popis

Št.

15 / 28. 2. 2014 /

Stran

dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk
in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja);
– izračun pretoka na termostatskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov za izbran tip ventila; pri tem
morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3;
– shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega
ogrevalnega sistema, ki mora vključevati: moč radiatorjev, temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov,
izračunane pretoke in prednastavitve na termostatskih
ventilih, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in
regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami;
– popis materiala in specifikacijo del.
Nepovratna finančna spodbuda ne bo dodeljena,
kolikor bodo ventili za hidravlično uravnoteženje že vgrajeni pred oddajo vloge za pridobitev nepovratne finančne
spodbude.
2. Višina sredstev
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000 €, pri čemer je do 2.500.000 € sredstev iz
Sklada za podnebne spremembe namenjenih določenim
naložbam, ki bodo izvedene na območjih s sprejetim
Odlokom o načrtu za kakovost zraka.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Do nepovratne finančne spodbude je upravičena
fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik
stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla
naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali
posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen
pri financiranju naložbe.
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki,
ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso
upravičeni do nepovratne finančne spodbude.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi
bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi, ob upoštevanju
višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po
javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja
popolne vloge na Eko sklad. Za posamezen ukrep, ki
je predmet javnega poziva, je možno dodeliti največ eno
nepovratno finančno spodbudo.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga. Vlogo na javni poziv v imenu upravičenih oseb lahko vloži
upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03, 57/08, 87/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: stanovanjski zakon), skupnost lastnikov, ki upravlja
stavbo v skladu s prvim odstavkom 72. člena stanovanjskega zakona, ali pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena
iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije
za prijavo, in pripadajočih prilog, kot določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije
posamezne vloge mora biti razvidno, da je pripravljena
skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo in da bo
naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega
poziva. Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna
finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi predpisi s področja graditve in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih
ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.
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Višji del nepovratne finančne spodbude za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet
tega javnega poziva, se nameni upravičenim socialno
šibkim občanom, in sicer v obsegu 100 % priznanih
stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež
financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak
lastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski
stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv
upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan
izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne
finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim
prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni
socialni pomoči.
Upravičena oseba je v primeru, da kandidira za
nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu
za katerikoli ukrep ali več različnih ukrepov v isti večstanovanjski stavbi, za izvedbo teh ukrepov upravičena
pridobiti tudi kredit Eko sklada. Pri tem mora naložba
izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati
priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru,
ko je višina odobrenega kredita enaka višini priznanih
stroškov naložbe in se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada.
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen
ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem
javnem pozivu, že prejel nepovratno finančno spodbudo
ali kredit Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje
učinkov ukrepa že pričel, za izvedbo tega ukrepa ne
more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma
opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to
usposobljen in registriran izvajalec (seznam ustreznih
šifer dejavnosti za posamezne ukrepe je objavljen na
spletni strani Eko sklada). Naprav in opreme, ki so
bili predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu
nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne
spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za večstanovanjsko stavbo, za gradnjo katere
je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003,
morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe,
zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu.
Kolikor je večstanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena, mora vlagatelj
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje na pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge
za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi,
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
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5. Višina nepovratne finančne spodbude
A – toplotna izolacija fasade
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
12 € na m2 za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi.
Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 15 € na m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi za največ 150 m2 na
stanovanje v večstanovanjski stavbi.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 €
na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.
Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 toplotne
izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
večstanovanjske stavbe.
C – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude za kurilne naprave na polena, sekance, pelete ali naprave s kombinirano kurjavo na lesno biomaso znaša do 25 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 € za kurilno napravo do skupne nazivne
moči 40 kW;
– 7.500 € za kurilno napravo do skupne nazivne
moči nad 40 kW do vključno 120 kW;
– 15.000 € za kurilno napravo do skupne nazivne
moči nad 120 kW.
D – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne
tople vode in/ali centralno ogrevanje
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne
črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode
ne več kot:
– 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali
zemlja/voda do skupne nazivne toplotne moči 35 kW
oziroma 6.000 € nad 35 kW;
– 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom 3,65 in več do skupne nazivne toplotne moči
35 kW oziroma 4.500 € nad 35 kW;
– 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom od 3,35 do 3,64 do skupne nazivne toplotne
moči 35 kW oziroma 3.000 € nad 35 kW;
Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne
črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
250 € do nazivne toplotne moči vključno 4,0 kW oziroma
500 € nad 4,0 kW.
Kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 3.100 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali
zemlja/voda do skupne nazivne toplotne moči 35 kW
oziroma 7.500 € nad 35 kW;
– 1.850 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom 3,65 in več do skupne nazivne toplotne moči
35 kW oziroma 5.600 € nad 35 kW;
– 1.250 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim
številom od 3,35 do 3,64 do skupne nazivne toplotne
moči 35 kW oziroma 3.750 € nad 35 kW;
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– 300 € za toplotne črpalke za pripravo sanitarne
tople vode do nazivne toplotne moči 4,0 kW oziroma
620 € nad 4,0 kW.
E – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri
sistemih s ploščatimi sprejemniki;
– 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri
sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
F – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv
vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 1.000 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči
do vključno 50 kW;
– 3.000 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči
nad 50 kW do vključno 150 kW;
– 6.000 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči
nad 150 kW.
Kolikor bo naložba priključitve večstanovanjske
stavbe na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša
do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 1.250 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči
do vključno 50 kW;
– 3.750 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči
nad 50 kW do vključno 150 kW;
– 7.500 € za toplotno postajo nazivne toplotne moči
nad 150 kW.
G – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično
uravnoteženje ogrevalnega sistema
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
25 % priznanih stroškov naložbe vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja, skladno
s predloženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe, vendar ne več kot 30 € na grelno telo. Navedena
spodbuda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega projekta oziroma izvedbo postopka načrtovanja
tega ukrepa.
6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika javnega poziva oziroma dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami,
je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije
o javnem pozivu so na voljo po na tel. 01/241-48-36,
vsak dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo
za prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jo prejmejo
po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen
obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter
vsa potrebna dokazila in priloge, ki jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.
7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave
v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv
velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem
listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Za-
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konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13 v nadaljevanju: ZUP).
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev
poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v roku 15 dni, se bo štelo,
da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku
ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel.
Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se povečal
obseg načrtovanih del ali število ukrepov.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za
pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude
odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor
skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom
splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice
do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do
nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana oziroma bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke
za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika
s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila
o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.
9. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana praviloma izvajalcu naložbe po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja na obrazcu 25SUB-OB14 V in ki jo za vsak izvedeni
ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica
do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik
pravice do nepovratne finančne spodbude in izvajalec
naložbe;
– izstavljeni račun izvajalca naložbe s popisom del
in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje
računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne
finančne spodbude, ne izhaja drugače) in
– fotografije izvedene naložbe (za ukrepa A in
B mora biti poleg fotografij večstanovanjske stavbe po
izvedeni toplotni izolaciji fasade ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času
izvajanja naložbe, tako da bo vidna debelina vgrajenega
izolacijskega materiala – posnetek merilnega traku ob
vgrajenem izolacijskem materialu).
Pred izplačilom nepovratne finančne spodbude za
ukrep F mora prejemnik obvezno predložiti podpis pogodbe o dobavi in odjemu toplote. Pred izplačilom nepovratne finančne spodbude za ukrep G mora prejemnik
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obvezno predložiti poročilo o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema z analizo rezultatov doseženih
pretokov ter poročilo o izvedbi prednastavitev termostatskih ventilov.
V primeru, da bo vlagatelj takoj po zaključku naložbe v celoti poravnal račun izvajalcu naložbe za izvedeni
ukrep, za katerega je pridobil pravico do nepovratne
finančne spodbude, mora ob predložitvi dokumentacije
o zaključku naložbe predložiti tudi dokazilo o plačilu celotnega računa za izvedeni ukrep.
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvrši po predložitvi vseh računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za celoten obseg naložbe, izveden v skladu
z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi
računi ob upoštevanju pogojev, ki jih določa javni poziv
oziroma dokumentacija za prijavo. V primeru, da je socialno šibek občan prejel pravico do nepovratne finančne
spodbude v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe
glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe,
bo spodbuda, ki je določena tudi ostalim upravičencem
za isto naložbo, nakazana na račun izvajalca naložbe,
razlika do celotne upravičene spodbude pa na račun
socialno šibkega občana.
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede ob razpoložljivih sredstvih praviloma v 60 dneh po prejemu in
preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe
praviloma na bančni račun izvajalca naložbe, v primeru
že plačanega računa za naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, pa na bančni račun vlagatelja
oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne
spodbude. V primeru, ko je upravičena fizična oseba
prejemnik pravice do kredita v višini priznanih stroškov
naložbe, pa se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo predhodno
odobrenega kredita Eko sklada.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik
pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za
izvajanje najmanj treh ukrepov obnove iste večstanovanjske stavbe hkrati, je rok za zaključek naložbe
18 mesecev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 01101-2/2014-7

Ob-1543/14

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00
in 31/00), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014 (Uradni list RS, št. 7/13, 79/13 in 110/13)
in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni
list RS, št. 45/13), je Občinski svet Občine Šempeter Vrtojba na 34. redni seji dne 13. 2. 2014 sprejel
letni program športa
v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2014
1. Letni program športa opredeljuje naloge in smernice, programe, obseg in potrebna finančna sredstva,
ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in
bodo v letu 2014 sofinancirani iz občinskega proračuna.
Občina za izvajanje letnega programa športa v letu
2014 zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo izvajale posamezne programe športa, ki so v skladu z Nacionalnim programom
športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine. Občina
spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj

športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in vzdrževanje
javnih športnih površin.
2. V letu 2014 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za predšolske in šoloobvezne otroke ter mladino,
z namenom izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja psihofizične sposobnosti, odpravljanja negativnih vplivov
sodobnega življenja, preprečevanja zdravju škodljivih
razvad ter zadovoljevanja človekove potrebe po igri in
tekmovalnosti.
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski
šport odraslih
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo
v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega
prvaka, mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Kvaliteta programov je povezana tudi
s sofinanciranjem profesionalnih trenerjev. Podpora vrhunskemu športu je namenjena športnikom, ki imajo
status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.
3. Programi športne rekreacije
Športna rekreacija je program kjer se aktivno,
koristno in prijetno izpopolnjuje prosti čas odraslih, ki to
vrsto športne dejavnosti praviloma plačujejo sami, za
sofinanciranje programov pa morajo izvajalci izpolnjevati
pogoje in merila določene s pravilnikom.
4. Drugi programi v športu
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnega kadra v kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje društev in sofinanciranje uporabe športnih površin.
3. V okviru letnega programa športa občina sodeluje z neprofitnimi športnimi organizacijami, ki izvajajo
športne programe in projekte ter promocijo športnih
programov za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok
ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe
za potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov
športnih površin, v sklopu Letnega programa športa,
podpira povečevanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine
Šempeter - Vrtojba.
4. Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2014, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2014, namenja proračunska sredstva v višini
175.100,00 EUR za sofinanciranje programov in investicij v športu, od katerih je 68.000,00 EUR sredstev
namenjenih za javni razpis in sicer: 16.000,00 EUR
za sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem,
39.500,00 EUR za sofinanciranje programov športa in
12.500,00 EUR za sofinanciranje najema športnih površin izvajalcem športnih programov.
5. Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene občanom v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in
mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega
človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa. Sredstva za sofinanciranje programov športnih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis se razdelijo: 47 % za kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine,
17 % za interesno športno vzgojo, 10 % za športna tekmovanja, 10 % za kakovostni in vrhunski šport odraslih,
16 % za rekreacijo.
Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri
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sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci
športnih programov.
6. Program, ki ga ne določa Letni program športa
se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in ga občina
financira iz drugih proračunskih postavk, če je program
za občino pomemben.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-1551/14
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13,
10/14) in Pravilnika o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem (Uradni list RS,
št. 101/13):
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnih stanovanj v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov:
obcina.brezice@brezice.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet oddaje je 9 tržnih stanovanj, katera so
v lasti Občine Brežice (v nadaljevanju najemodajalec),
in sicer:
Zap. št.

Št. stanovanja
ter lokacija

ID stanovanja

1.

št. 3, Gregorčičeva
ulica 16, Brežice

1300-305-3

garsonjera- 43,25 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

131,21 EUR

2.

št. 5, Slomškova
ulica 9, Brežice

1298-180-5

enosobno – 37,27 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

129,93 EUR

3.

št. 2, Slomškova
ulica 5, Brežice

1298-178-2

enosobno – 41,54 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

153,32 EUR

4.

št. 3, Cankarjeva
ulica 24, Brežice

1300-228-3

dvosobno – 71,85 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

188,22 EUR

5.

št. 4, Cankarjeva
ulica 24, Brežice

1300-228-4

dvosobno – 81,17 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

203,82 EUR

6.

št. 2, Bizeljska
cesta 25, Brežice

1300-579-2

enosobno – 44,64 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

133,38 EUR

7.

št. 9, Bizeljska
cesta 25, Brežice

1300-579-9

trosobno – 74,77 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

217,59 EUR

8.

št. 10, Bizeljska
cesta 25, Brežice

1300-579-10

dvosobno – 60,28 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

188,52 EUR

9.

št. 11, Bizeljska
cesta 25, Brežice

1300-579-11

trosobno – 75,44 m2 s pomožnim prostorom –
kletjo

224,45 EUR

Velikost

Predmetna stanovanja se oddajajo za določen čas
petih let z možnostjo podaljšanja.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki
resnost svoje ponudbe izkažejo z vplačilom varščine
v višini treh izklicnih mesečnih najemnin. Varščino vplačajo najkasneje do zaključka zbiranja ponudb na račun
najemodajalca št. 01209-0100008385, pri UJP Novo
mesto z opisom namena vplačila: »Varščina za najem
stanovanja zap. št. «. Po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb bo varščina vrnjena tistim, ki na javnem
zbiranju ponudb ne bodo uspeli v tridesetih dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.

Izklicna
najemnina
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Izbranemu ponudniku se del varščine poračuna
s celotno najemnino za prvi mesec najema, preostali
del varščine se zadrži do prenehanja najemnega razmerja, za primer neporavnanih stroškov vzdrževalnih
del pri odpravi posledic poškodovanja tržnega stanovanja iz razlogov s strani najemnika ali s strani najemnika
neporavnane najemnine in obratovalnih stroškov.
Posamezni ponudnik lahko poda ponudbo za najem enega stanovanja, s tem da na obrazcu vloge
zapiše zaporedno številko navedenega stanovanja iz
tabele pod točko 2 Predmet javnega zbiranja ponudb,
za katerega daje ponudbo.
Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem
imajo občani Občine Brežice in mlade družine. Tako
določena ciljna skupina ima prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem, če je udeležencev javnega
razpisa več, kot je razložljivih stanovanj.
Ponujena najemnina s katero se ponudnik prijavi
na razpis, ne sme biti nižja od izklicne.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje splošne
razpisne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije ali države članice Evropske unije; in
– so plačilno sposobni poravnati tržno najemnino
in ostale obveznosti za uporabo stanovanja.
Ponudniki so dolžni oddati vlogo za dodelitev tržnega stanovanja v najem na obrazcu vloge, ki je del
razpisne dokumentacije in h kateri dolžni priložiti:
– Originalno potrdilo o vplačani varščini;
– Potrdilo o stalnem bivanju v Občini Brežice za
ponudnika;
– Fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ponudnika in od vseh bodočih polnoletnih uporabnikov;
– Dokazilo o rednih mesečnih neto prejemkih za
zadnje tri mesece (november 2013, december 2013,
januar 2014) zase in za ostale bodoče uporabnike
s prihodki;
Druge listine pa, če na njihovi podlagi ponudniki
uveljavljajo dodatne točke:
– ustrezen dokument, iz katerega je razvidna raven izobrazbe ponudnika;
– izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega mladoletnega otroka, ki z njim nastopa na razpisu;
– ustrezen dokument, iz katerega izhaja, da gre
za otroka s posebnimi potrebami, ki z njim nastopa
na razpisu.
Vlogo, ki jo ponudniki dobijo v pisarni št. 31 Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, v času uradnih
ur ali na spletni strani Občine Brežice, pošljejo v zaprtih
ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali dostavijo osebno v sprejemno
pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, do vključno 19. 3. 2014 do 11. ure, s pripisom na
sprednji strani »Ponudba za najem tržnega stanovanja,
zap. št. (prepišite zaporedno številko iz druge točke),
Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 26. 5.
2014.
4. Prednostne skupine in merila
Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem
imajo ponudniki, ki izpolnjujejo naslednja dodatna razpisna pogoja:
– da so občani Občine Brežice,
– da gre za mlado družino; Za mlado družino se
šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev, ki nista ali ni starejši od 35 let na dan objave razpisa z najmanj enim otrokom oziroma posvojencem.
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Tržna stanovanj se v razpisnem postopku oddajo
v najem na podlagi naslednjih meril:
1.

Število mladoletnih otrok:

–

1

točk
10

–

2

20

–

3 ali več

30

–

Otrok s posebnimi potrebami

30

2.

Raven izobrazbe upravičenca

točk

–

8/2 – doktorat znanosti / 3. bolonjska stopnja

25

–

8/1 – magisterij znanosti ali specializacija po UNI

15

–

7 – univerzitetna izobrazba, specializacija po visokošolskih strokovnih programih / 2. bolonjska
stopnja

13

–

6/2 – visokošolska izobrazba, specializacija po višješolskih strokovnih programih / 1. bolonjska
stopnja

11

–

6/1 – višješolska izobrazba

10

–

5 – srednja izobrazba

8

3.

Ponujena višina najemnine:

–

izklicna najemnina do + 5 %,

5

–

od 5 % do 10 %

10

–

od 10 % do 20 %

15

–

več kot 20 %

30.

točk

5. Postopek izbire
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 8, v stavbi Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18
v Brežicah, 21. 3. 2014, ob 11. uri. K odpiranju lahko
pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse splošne in dodatne razpisne pogoje.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine,
ali komisija s soglasjem predstojnika lahko postopek
ustavita kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri
čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški razen varščine.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v notarskem zapisu v roku 15 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika. Stroške sklenitve najemne
pogodbe krije izbrani ponudnik.
6. Drugo: dodatne informacije v zvezi z razpisom
zainteresirani dobijo v času uradnih ur v pisarni št. 31,
v stavbi občinske uprave Občine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18, v Brežicah ali po tel. 07/620-55-40
(Marina Urek). Ogled stanovanja, ki je predmet oddaje,
je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
Ob-1564/14
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. do 39. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
in Odloka o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem
sistemu v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 109/07 in
54/10) objavlja
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javno zbiranja ponudb
za izbiro izvajalca za postavitev oglaševalskih
objektov ter oglaševanje na lokacijah na zemljiščih
v lasti in upravljanju Občine Mozirje
1. Najemodajalec: Občina Mozirje, Šmihelska
cesta 2, 3330 Mozirje.
2. Povabilo k oddaji ponudbe: Občina Mozirje vabi
vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno
ponudbo za dobavo in montažo oglaševalskih objektov
ter izvajanje zunanjega oglaševanja na teh objektih, ki
stojijo na zemljiščih v lasti in upravljanju Občine Mozirje,
v skladu s to razpisno dokumentacijo.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je dobava in postavitev oglaševalskih objektov ter izvajanje oglaševanja na vseh oglaševalskih objektih na zemljiščih, ki so
v lasti in upravljanju Občine Mozirje. Oglaševanje se
izvaja na naslednjih objektih, ki morajo biti postavljeni
do 31. 12. 2014.
1.) Oglaševanje na »velikih plakatnih panojih« skupne velikosti do 15 m2, z oglasno površino velikosti 4 x 3
m. Veliki oglasni panoji lahko imajo eno ali dve oglasni
površini. Skupaj 2 objekta.
2.) Oglaševanje na »preko-cestnem transparentu«
z oglasno površino 11 x 1 m. Transparent ima lahko eno
ali dve oglasni površini. Skupaj 2 objekta.
3.) Oglaševanje na »malih plakatnih panojih«,
z oglasno površino velikosti 2,0 x 1,6 m. Mali plakatni
panoji so izdelani kot vitrine, lahko imajo eno ali dve
oglasni površini. Skupaj 10 objektov.
Lokacije zgoraj navedenih objektov za oglaševanje
so razvidne iz karte oglasnih lokacij in spiska oglasnih
mest, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Predmet javnega razpisa je oglaševanje na vseh
zgoraj navedenih oglaševalskih objektih, vključeno izdelavo, dobavo in montažo zgoraj navedenih oglasnih
objektov pod točkama 1 in 3 (mali in veliki plakatni panoji), ki po preteku dobe oddaje v najem ostanejo v lasti
Občine Mozirje. Oglasna objekta pod točko 2 – prekocestni transparent pa sta že postavljena in v lasti Občine
Mozirje, zato je predmet ponudbe samo oglaševanje na
teh dveh objektih.
Ponudnik mora ponuditi dobavo in montažo ter
oglaševanje na vseh oglasnih objektih. Ponudba mora
biti podana na obrazcih Priloga 3 razpisne dokumentacije.
Letna najemnina za najem oglasnih površin na zemljiščih v lasti Občine Mozirje je sestavljena iz:
– komunalne takse in
– cene najema zemljišča za predmetna plakatnega
mesta.
Komunalna taksa za najem oglasne površine zunanjega oglaševanja na zemljiščih v lasti Občina Mozirje
se obračuna po veljavnem Odloku o komunalnih taksah
v Občini Mozirje (Uradni gl. ZSO št. 8/1996) in znaša
12.50 €/m2 oglasne površine na leto.
Informativno tako znaša komunalna taksa za predmetne oglaševalske objekte na leto
1. Dvostranski veliko pano velikosti
24 m2 x 2 kosa
2. Prekocestni transparent velikosti
22 m2 x 2 kosa
3. Dvostranski mali pano
velikosti 6,4 m2 x 10 kosov

skupaj 600 €
skupaj 550 €
skupaj 800 €.

Za obdobje, ko se na plakatnih mestih oglašuje za
potrebe Občine Mozirje, se taksa ne plača.

Izhodiščna cena najema zemljišča za posamezno
vrsto oglaševalskega objekta znaša:
1. Oglaševanje na 2 velikih oglasnih
panojih
2. Oglaševanje na 2 prekocestnih
transparentih
3. Oglaševanje na 10 malih oglasnih
panojih

skupaj 100 €
skupaj 100 €
skupaj 250 €

Izvajalec bo oproščen plačila letne najemnine do
poplačila investicije.
Ponudbe, katerih najemnina bo nižja od izhodiščne
najemnine, bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka
izbiranja najboljšega ponudnika.
Ponudbene cene za postavitev oglaševalskih objektov in izvajanja oglaševanja na njih se oddajo po posameznih vrstah oglasnih objektov, razvidnih iz karte
oglasnih lokacij, na posameznih obrazcih, kot je razvidno
iz Priloge 3.
Oddaja ponudb je pogojena z oddajo ponudbe za
dobavo in montažo in izvajanje oglaševanja na vseh
oglaševalskih objektih.
4. Pravna podlaga: javno zbiranje ponudb se izvaja
skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in 42/12 in 24/13) in 4. člena Odloka o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini
Mozirje (Uradni list RS, št. 109/07 in 54/10).
5. Čas trajanja oddaje v najem: z najemnikom bo
sklenjena najemna pogodba za oddajo izbranih oglasnih
lokacij za dobo 15 let.
6. Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe ter
samostojni podjetniki posamezniki pod pogojem, da so
državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Za dokazilo
o državljanstvu samostojnega podjetnika posameznika
šteje izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali druge
ustrezne evidence. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES.
2. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki dokažejo, da nimajo neporavnanih obveznosti ali blokiranih TRR.
3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti oglaševanja. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji
za opravljanje dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu
v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz AJPES).
4. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za
resnost oddane ponudbe v višini 200 €, na TTR Občine
Mozirje, št. SI56 0127 9010 0018 729, z obveznim sklicem na št. 00 2-2014, najkasneje do 21. 3. 2014. Varščina se po izteku časa določenega za veljavnosti ponudbe
(90 dni od dneva oddaje ponudbe) v celoti vrne ponudniku. V primeru, da Občina Mozirje odstopi od razpisa
oziroma ne sklene pogodbe z nobenim najemnikom, se
varščina vsem ponudnikom vrne.
5. Ponudnik mora imeti na dan predložitve ponudbe poravnane vse morebitne obveznosti do Občine
Mozirje.
6. Zemljišča, ki so predmet tega razpisa se lahko
uporabljajo le za oglaševanje na v tem razpisu določen
obseg in način.
7. Občina Mozirje potrebuje predmetne oglasne
površine določeno število dni v letu za posredovanje la-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stnih oglasnih sporočil, oglaševanje prireditev v organizaciji njenih zavodov in ustanov ter s strani Občine Mozirje
podprtih dogodkov, obenem pa mora zagotavljati oglasni
prostor kot podporo referendumom in volitvam. V ta namen se kot kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
upošteva tudi število dni v letu, ki jih bo izbran ponudnik
ponudili v uporabo Občini Mozirje za brezplačno oglaševanje.
Občasno oglaševanje na teh oglasnih objektih
bo Občina Mozirje napovedala izbranemu ponudniku
15 dni pred namestitvijo oglasnega sporočila.
V času referendumov in volitev bo izbrani ponudnik
na teh ali enakovrednih oglasnih površinah po dogovoru
z Občino Mozirje zagotovil dodatni brezplačni oglasni
čas v obsegu, kot ga določi Državna volilna komisija
v Rokovniku za izvedbo volilnih opravil. Občina Mozirje
bo izbranega ponudnika obvestila o potrebah v 5 delovnih dneh po izidu Rokovnika za izvedbo volilnih opravil,
za posamezne volitve ali referendum. Izbrani ponudnik
bo oglasni material referendumov in volitev brezplačno
namestil na izbrane lokacije.
Občina Mozirje bo tiskani material svojih oglasnih
sporočil priskrbela in plačala sama, izbrani najemnik pa
ga bo na svoje stroške namestil v dogovorjenem terminu.
Za čas objave oglasnih sporočil Občine Mozirje ali
njenih ustanov ter za čas objave oglasnega materiala
volitev in referendumov izbrani najemnik ne plača komunalne takse.
7. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Prijava s podatki o ponudniku
(Priloga 1).
2. Samostojni podjetniki posamezniki: izpisek iz
Poslovnega registra Slovenije ali druge ustrezne evidence.
3. Pravne osebe: izpis iz AJPES.
4. Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti.
5. Potrdilo poslovnih bank, iz katerih je razvidno,
da ponudnik nima blokiranih transakcijskih računov.
6. Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev
javnega razpisa« (Priloga 2).
7. Izpolnjene obrazce »Ponudba« (Priloga 3a,
3b, 3c) z navedbo skupne letne najemnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne letne najemnine ter številom dni
brezplačnega oglaševanja, podano ločeno po obrazcih za
vsako vrsto oglasnega objekta. Obvezna priloga obrazcema Priloga 3a in 3c je načrt, skica ali fotografija posameznega oglaševalskega objekta s podrobnim opisom
izvedbe in uporabljenih materialov ter predračunom dobave in montaže.
8. Podpisano in ožigosano izjavo o poravnanih
vseh morebitnih obveznostih do Občine Mozirje (Priloga
4).
9. Izpolnjen obrazec »Oznaka ponudbe« (Priloga
5), prilepljen na kuverto.
10. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe, parafirana vsaka stran (Priloga 6).
11. Potrdilo o plačilu varščine v višini 200 EUR.
Strokovna komisija bo upoštevala le pravočasne in
pravilne ponudbe.
Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo.
8. Merila za obravnavo ponudb
Najboljšega ponudnika za dobavo oglaševalskih
objektov in izvedbo oglaševanja na teh objektih bo izbrala strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenjevala le ponudbe, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in
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so podane za celoto. Z izbranim najboljšim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za najem predmetnih oglasnih
lokacij in izvedbo oglaševanja na njih.
Pri izboru najboljšega ponudnika bo strokovna komisija kot merilo upoštevala:
1. višino ponujene letne najemnine za najem
vseh oglaševalskih lokacij;
2. število dni ponujenega brezplačnega oglaševanja za potrebe Občine Mozirje.
9. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.mozirje.si/jr-ogla %C5 %A1evanje.html.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
lahko zahtevate pisno na e-naslov objavljen v 14. točki
te razpisne dokumentacije in sicer do 21. 3. 2014 do
10. ure.
Vprašanja in odgovori v zvezi s tem javnim razpisom bodo posredovani vsem zainteresiranim subjektom
preko spletne strani Občine Mozirje, www.mozirje.si.
10. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do 24. 3. 2014 do 11. ure,
na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330
Mozirje, – 2. nadstropje, tajništvo župana (soba 231).
Ponudba naj bo skupaj z vsemi zahtevanimi materiali iz točke 7. tega razpisa podana v zaprti kuverti
formata A4 z nalepljeno in ustrezno izpolnjeno tiskovino
Priloge 5.
11. Odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo izvedla
komisija, ki je pristojna za izvedbo tega javnega zbiranja
ponudb. O odpiranju ponudb se piše zapisnik. Ponudniki
bodo o izboru obveščeni v roku petnajst dni od dneva
roka oddaje ponudbe.
12. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati še
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Priprava ponudbe: ponudbena dokumentacija
mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo
in podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu
ponudbe. Morebitni popravki morajo biti označeni s podpisom osebe, ki podpisuje ponudbo, datumom in žigom.
14. Kontaktni podatki: Občina Mozirje, Šmihelska
cesta 2, 3330 Mozirje, e-pošta: janez.janko@mozirje.si,
tel. 03/83-93-312.
15. Jezik ponudbe: ponudba mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
16. Stroški priprave ponudbe: ponudnik nosi vse
stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
17. Umik ponudbe
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe
s pisnim obvestilom, ki prispe k naročniku pred potekom
roka za oddajo ponudb. V tem primeru bo prvotna ponudba neodprta vrnjena ponudniku.
Občina Mozirje na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezana k sklenitvi najemne pogodbe oziroma lahko
začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe kadarkoli ustavi.
Če je med prejetimi ponudbami več najboljših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe,
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja.
Občina Mozirje
Št. 478-0090/2013-7
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Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na
podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjur v posamični
vrednosti nad 20.000 EUR za leto 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin in za oddajo
nepremičnin v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
tel. 03/747-13-34, faks 03/57-43-446, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II.1 Predmet prodaje in izklicna vrednost:
A) V stanovanjski coni III/1 – Pod Vrbco v Šentjurju
se prodaja komunalno opremljena gradbena parcela
parc. št. 237/3, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, v izmeri
615 m², za izhodiščno ceno 30.750,00 EUR brez DDV.
Zemljišče skladno z Odlokom o izvedbenem
prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS,
št. 114/13) sodi v EUP ŠE55, podEUP ŠE55/1 – območje stavbnih zemljišč, stanovanjske površine.
V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen.
Posebni pogoji:
Rok za začetek gradnje je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja tretje gradbene
faze pa je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe,
pogodbena kazen za kršitev teh rokov se določi s pogodbo v višini 5.000,00 EUR.
Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
B) V industrijski coni Šentjur se prodajajo komunalno opremljena stavbna zemljišča za izhodiščno
ceno 60,00 EUR/m2 brez DDV, na območju zemljišč
parc. št. 1018/3, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, parc.
št. 1019/1, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, parc. št. 1019/5,
k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, parc. št. 1020/7, k.o. 1138
– Šentjur pri Celju, parc. št. 1022/3, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, parc. št. 1023/3, k.o. 1138 – Šentjur pri
Celju, parc. št. 1024/1, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju,
parc. št. 1025/6, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, parc.
št. 1027/25, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, parc. št. 96/11,
k.o. 1141 – Rifnik, parc. št. 96/23, k.o. 1141 – Rifnik,
parc. št. 98/1, k.o. 1141 – Rifnik, parc. št. 127/3, k.o.
1142 – Tratna, parc. št. 127/22, k.o. 1142 – Tratna in
parc. št. 127/23, k.o. 1142 – Tratna.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom
o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13) skladno s katerim sodijo v EUP
ŠE119, podEUP ŠE119/8 – območje proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo.
Ponudnik lahko poda ponudbo za odkup dela
zemljišča v predlagani izmeri, ki pa mora biti skladna z načrtom parcelacije na podlagi Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu
industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06).
Vpogled v načrt je možen na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb. Na podlagi podane ponudbe in
ponudbene površine, ki bo skladna z omenjenim načrtom, bo opravljena parcelacija na stroške organizatorja
javnega zbiranja ponudb.
V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Posebni pogoji:
Za nepremičnine pod točko B je rok za začetek gradnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok
dokončanja 3. gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev
rokov se določi s pogodbo v višini 5.000 EUR.
Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo. Na nepremičninah, kjer že obstajajo
stvarne pravice tretjih zaradi izgradnje in vzdrževanja
javne infrastrukture, se zemljišča prodajajo s temi bremeni.
Ponudbe, ki ne bodo skladne z načrtom parcelacije,
niso sprejemljive in jih prodajalec ne bo upošteval.
C) Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II na Proseniškem:
P/2 Zemljišče parc. št. 264/11, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 637 m², za izhodiščno ceno 31.850,00 EUR
brez DDV;
P/3 Zemljišče parc. št. 264/12, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 835 m², za izhodiščno ceno 41.750,00 EUR
brez DDV;
P/4 Zemljišče parc. št. 264/13, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 870 m², za izhodiščno ceno 43.500,00 EUR
brez DDV;
P/5 Zemljišče parc. št. 264/14, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 880 m², za izhodiščno ceno 44.000,00 EUR
brez DDV;
P/6 Zemljišče parc. št. 264/15, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 771 m², za izhodiščno ceno 38.550,00 EUR
brez DDV;
P/7 Zemljišče parc. št. 264/19, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 481 m², za izhodiščno ceno 24.050,00 EUR
brez DDV;
P/9 Zemljišče parc. št. 264/23, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 649 m², za izhodiščno ceno 32.450,00 EUR
brez DDV;
P/10 Zemljišče parc. št. 264/25, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 879 m², za izhodiščno ceno 43.950,00 EUR
brez DDV;
P/11 Zemljišče parc. št. 264/16, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 704 m² in parc. št. 1203/9, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 113 m², za izhodiščno ceno 40.850,00 EUR
brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota;
P/12 Zemljišče parc. štev. 264/17, k.o. 1133
– Goričica, v izmeri 772 m² in parc. št. 1203/8, k.o.
1133 – Goričica, v izmeri 110 m², za izhodiščno ceno
44.100,00 EUR brez DDV; zemljišči se prodajata kot
celota;
P/13 Zemljišče parc. št. 264/18, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 843 m² in parc. št. 1203/7, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 19 m², za izhodiščno ceno 43.100,00 EUR
brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom
o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13) in sodijo v EUP PR7, podEUP
PR7/3 – območje stavbnih zemljišč, stanovanjske površine.
I. faza komunalne ureditve (kanalizacija in vodovodno omrežje) je dokončana, cestno omrežje v makadamski izvedbi je v zaključni fazi. Komunalna ureditev II.
faze (javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin)
bo izvedena, ko bo zgrajena večina stanovanjskih objektov v stanovanjski coni Grajski log II.
V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen.
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Posebni pogoji:
Rok za začetek gradnje na zemljiščih pod točko
C je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok
dokončanja tretje gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev
teh rokov se določi s pogodbo v višini 5.000,00 EUR.
Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
II.2 Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno–kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede
geološke stabilnosti tal.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za
posamezno zemljišče ali njegov del na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983,
sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin
na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež
pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe ter
ustrezno površino zemljišča;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti
nižja od izhodiščne, v primeru ponudbe za del zemljišča v višini najmanj izhodiščne cene na m2 pomnoženo
z ustrezno ponujeno velikostjo zemljišča;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb,
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo
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prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
9. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 6 mesecev od dneva zaključka razpisnega roka.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je
dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina v nominalnem znesku.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli
ponudnikom, je izključena.
14. Postopek parcelacije bo potekal v soglasju s organizatorjem javnega zbiranja ponudb, ki si izgovarja
pravico do odstopanj pri končni površini zemljišč za prodajo. Ponudnik za nakup nepremičnin bo podal ponudbeno ceno na m2, ki bo zavezujoča, končna cena glede
na kvadraturo pa bo izračunana na podlagi opravljene
parcelacije. Ponudba je zavezujoča za ponudbeno površino +/- 2 % od ponujene površine za odkup, morebitna
večja odstopanja pa bodo možna na podlagi dogovora
ob predpostavki upoštevanja ponudbene cene na m2.
II.3 Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora najkasneje v osmih dneh
od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku
ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
V primerih ponudbe za zemljišča oziroma njihove
dele, kjer je določeno, da je potrebno opraviti še parcelacijo, se ta rok šteje od dneva vknjižbe sprememb na
podlagi dokončne parcelacije.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec po prejemu
celotne kupnine.
III.1 Predmet oddaje v najem in izhodiščna višina
najemnine:
V pritličju Prodajno trgovskega centra – tržnica Šentjur, na naslovu Drofenikova ulica 16 v Šentjurju oddajamo poslovni prostor št. 6, v izmeri 9,15 m2 za trgovino
z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor znaša 85,00 EUR na
mesec.
V skladu s 44. členom ZDDV-1 (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11,
38/12, 40/12-ZUJF) je najem nepremičnin oproščen plačila DDV.
III.2 Pogoji najema in pogoji za udeležbo v postopku:
1. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini treh ponujenih mesečnih
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najemnin na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri
Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (najemniku) se varščina poračuna z zadnjimi tremi mesečnimi najemninami.
2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določene
dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru.
3. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o najemniku (ime in priimek ter naslov
stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter
sedež pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– višino ponujene mesečne najemnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne;
– opis lastne dejavnosti, za katero ustanavlja najemno razmerje;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne
sme biti starejši od 30 dni oziroma izpisek iz ustreznega
registra za druge subjekte (iz izpiska mora biti razvidna
dejavnost subjekta, za izvajanje katere bo sklenil najemno razmerje;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
4. Ponudnik lahko ponudbo za najem nepremičnine
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
5. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb,
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev,
ne bo popolna, je ponudnik oddaje v najem ne bo upošteval.
6. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo vrnjene ponudniku neodprte oziroma v enaki obliki, kot bodo prispele.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo mesečno najemnino,
vendar najmanj v višini izhodiščne. V primeru več najugodnejših ponudb bo ponudnik oddaje v najem izvedel
postopek skladno s petim odstavkom 37. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).
8. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno tri mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi
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za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne
garancijska izjava.
11. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom, je izključena.
12. Poslovni prostor se oddaja za določen čas petih
let z možnostjo odpovedi ob upoštevanju odpovednega
roka s strani obeh pogodbenih strank.
13. Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem, niti ni upravičen spremeniti dejavnost
v tem prostoru brez soglasja najemodajalca.
14. Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati
obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in
druge stroške, ki jih stranki dogovorita s pogodbo. Najemnik ni upravičen do uveljavljanja stroškov morebitnih
vlaganj v poslovni prostor, dolžan pa je opravljati investicijsko vzdrževalna dela, ki so potrebna za normalno
rabo prostora. Najemnik je dolžan za poslovni prostor,
ki ga najame, skleniti ustrezno zavarovanje.
15. Ostali pogoji, pravice in obveznosti obeh strank
bodo dogovorjene s pogodbo o najemu.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za
nakup nepremičnine – Ne odpiraj« oziroma v primeru
ponudbe za najem z oznako »Ponudba za najem nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti
ovojnici na zgornji naslov do vključno 28. marca 2014.
Javno odpiranje ponudb bo 31. marca 2014 ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za
gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) v času uradnih ur, kjer je možen tudi vpogled v načrt parcelacije za zemljišča pod točko II.1 B).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 92/2014

Ob-1581/14

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc,
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/13,), 48. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/13) in
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/660-01-07, faks: 05/660-01-10,
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.
II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajno mesto na sprehajališču »Svetilnik«
Del zemljišča s parcelno št. 4, k.o. Izola mesto: površina je namenjena postavitvi večnamenskega kioska
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(do 30 m2) in gostinskega vrta, velikosti približno 40 m2,
oboje za izvajanje gostinske dejavnosti. Izklicna cena za
celotno obdobje najema je 5.000 EUR letno.
2. Prodajno mesto na kopališču »Svetilnik«:
Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri
do 15 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču
»Svetilnik«, z namenom postavitve kioska za oddajo
senčnikov in ležalnikov – eno prodajno mesto. Izklicna
cena za celotno obdobje najema je 1.000 EUR letno.
Posamezni predmet oddaje pod točko 1 se odda
v najem za dobo 5 let, tj. za čas od 15. 4. 2014 do 15. 4.
2019.
Posamezni predmet oddaje pod točko 2 se odda
v najem za dobo 3 let, tj. za čas od 1. 6. 2014 do 1. 6.
2017.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega
mesta vključuje najem javne površine ter prodajnega
kioska, kjer je to v točkah od 1 do 2 navedeno. Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha
nad glavo in dodatni animacijski program, je v domeni
posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno
koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem
mestu in organizacijo animacijskega programa, mora
najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.
Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena izkustveno, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). V skladu
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV
ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka
Slovenije podračun št: 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine, sklic 3502-80/2014«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh
po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola,
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije.
Plačilo najemnine v določenem roku, je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (elektrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na
podlagi izdane fakture.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.
IV. Posebni pogoji
Posebni pogoji pri točki 1;
– izbrani najemnik si mora na lastne stroške priskrbeti ustrezen objekt (večnamenski kiosk) za izvajanje
gostinske dejavnosti,
– izbrani najemnik si mora na lastne stroške pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za morebitno
postavitev objekta (večnamenski kiosk).
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe
in samostojni podjetniki ki imajo registrirano gostinsko
dejavnost z naslednjo prodajno ali storitveno ponudbo:
– raznovrstni topli in hladni napitki, topli toastirani
sendviči in prigrizki, koktajli, frappeji,
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– distribucija turističnega in informacijskega materiala,
– dostop do WI-FI omrežja.
Posebni pogoji pri točki 2;
– izbrani najemnik naj v ponudbi predstavi kakovostne senčnike in ležalnike iz trpežnega lesa in blaga,
– vsa oprema naj bo v poenotenih barvah.
V. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki
in s prilogami, kot sledi:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe,
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe,
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno
zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki
se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun,
št. 01240-0100006381.
Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
Pri prijavi na razpis mora ponudnik predložiti tudi;
Pri točki 1. mora pisna ponudba vsebovati tudi;
– opis programske ponudbe;
– načrt ureditve gostinskega vrta v merilu 1:200 ali
1:100, ki mora vsebovati: tloris gostinskega vrta;
– načrt razporeditve gostinske in druge opreme,
celoten opis predvidene opreme gostinskega vrta s slikovnim gradivom o gostinski opremi, senčnikih in drugih
elementih gostinskega vrta;
– obratovalni čas (dnevni, tedenski, sobote, nedelje, prazniki, ob prireditvah) in obratovanje izven sezone;
– predvideno število natakarjev in drugih delavcev,
njihova ustrezna strokovna usposobljenost, znanje tujih
jezikov ter opis enotnih delovnih oblačil natakarjev.
Pri točki 2. mora pisna ponudba vsebovati tudi;
– opis ponudbe, iz katere bo razvidno upoštevanje
posebnih pogojev tega razpisa.
VI. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 17. 3. 2014 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo
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biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb –
Nepremičnine v najem – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 19. 3.
2014 od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb
bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod
izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe,
izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa
oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu
izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo
(dokazila o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok
za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te
ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter
bo vlogo zavrgla kot nepopolno.
VIII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev sta:
– kvaliteta in zanimivost prodajnega programa oziroma ponudbe na posameznem prodajnem mestu,
– višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru,
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se
bodo z njimi opravila pogajanja.
Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IX. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisnika komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči
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vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži,
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
X. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala
določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem
razpisu,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne:
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).
Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem
posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj
izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od
obravnavanja prispelih ponudb.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani
Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih
ur po tel. 05/660-02-99, ali po el. pošti na: katja.rakar@izola.si.
Občina Izola
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2014

Ob-1363/14

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe izbriše iz evidence hrambe statutov sindikatov Sindikat
Vrtnarstvo Celje, s sedežem Ljubljanska cesta 93,
Celje.
Št. 101-7/2014-3

Ob-1415/14

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, se pri osnovnem vpisu statuta Sindikata delavcev MOL in UEL,
Proletarska cesta 1, Ljubljana, ki je bil vpisan v evidenco pod zaporedno številko 103, z dnem 6. 2. 2014
vpišejo spremembe imena in pravil sindikata, ki je po
novem: Sindikat delavcev zaposlenih v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Moste-Polje, s sedežem Proletarska cesta 1, Ljubljana.
Št. 101-1/2014

Ob-1488/14

Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije
Slovenije – Sindikalna podružnica Roto Lož, skrajšano ime: SKEI Roto Lož, ki so bila vpisana v evidenci
statutov sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod zaporedno številko 42 dne 26. 8. 2002, se prenehajo hraniti in
se izbrišejo iz evidence z dnem dokončnosti te odločbe.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1546/14
Ime medija: RADIO MURSKI VAL.
Izdajatelj: Radio Murski val, radijska družba, d.o.o.,
Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5 % upravljalskih pravic:
– GMT, d.o.o., Cvetkova 34, 9000 Murska Sobota,
40 %,
– Geza Farkaš, Mladinska 6, 9231 Beltinci, 40 %,
– 3 lan, d.o.o., Rakičan, Cvetkova 49, 9000 Murska
Sobota, 20 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Ob-1547/14
Ime medijev: VESTNIK in POMURJE.SI.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota,
d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5 % upravljalskih pravic:
Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Dejan Fujs, direktor.
Ob-1548/14
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve d.o.o., Ljub
ljana, Parmova 37.
Lastniki z najmanj 5 % kapitala:
– Bojan Korsika (60 %),
– Jasna Slapničar Korsika (40 %).
Uprava izdajatelj: Bojan Korsika.
Ob-1573/14
Ime medija: TV H2O.
Izdajatelj medija: Nauto, Peter Mernik s.p.
Lastniški in upravljalski delež: 100 % – Peter Mernik, Dolnja Počehova 12č, 2211 Pesnica pri Mariboru.

Ob-1576/14
Ime medija: Mladina, Mladina.si, Monitor, MonitorPro, Global, Znanje za zdravje.
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51, Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Denis Tavčar, predsednica uprave.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris Peric,
Branimir Štrukelj, Borut Rismal, Robert Botteri, Marcel
Štefančič, Roberto Tabaj.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih
pravic v premoženju izdajatelja: Distriest d.o.o. Sežana,
Partizanska 75/a, Sežana, Transmedia S.P.A., Piazza
DellaVittoria 41, Gorizia – Gorica.
Ob-1582/14
Ime medijev:
– Cosmopolitan,
– Nova,

– Playboy,
– Connect (www.connect.si)
– Avto magazin,
– Lisa,
– Moj lepi vrt,
– Lisa čarovnija okusa,
– Lisa moje stanovanje,
– Lea,
– Elle,
– Story,
– Sensa,
– www.moto-magazin.si,
– www.aktivni.si,
– www.govori.se.
Izdajatelj medijev: Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
Skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o medijih objavlja:
– podatke oseb, ki imajo v njenem premoženju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Tomaž
Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– imena članov uprave oziroma organa upravljanja
in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave
Tomaž Drozg.
Ob-1588/14
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki
imajo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj pet
odstotni delež kapitala:
– Ivan Pfeifer, Ob Strugi 23, 3313 Polzela – 51 %,
– Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12, 3000 Celje – 49 %.
Ob-1597/14
Imena medijev: SiOL Nogomet, dajmedol, Planet
Siol.net.
Izdajatelj medijev: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj
5 % delež: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15,
1000 Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja: mag. Tomaž Pernovšek – direktor.
Ob-1606/14
Ime medija: Kanal 10.
Izdajatelj: TV IDEA-Kanal 10, Družba za televizijsko
dejavnost, d.o.o.
Direktor: Mitja Podgajski.
Lastniki z najmanj petodstotnim deležem kapitala
ali najmanj petodstotnim deležem upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic za leto 2014:
– Kos Rafael,
– Podgajski Mitja,
– M2P, družba za storitve, d.o.o.,
– FABRIKA DOBRIH IDEJ, podjetje proaktivnih komunikacij, d.o.o.
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Ob-1609/14
Ime medija: TV Galeja.
Izdajatelj: Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 4a, 6250 Ilirska Bistrica.
Direktor: Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4a, 6250
Ilirska Bistrica.
Ustanovitelj:
– Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4a, 6250 Ilirska
Bistrica (72,5 %),
– Dušan Gombač, Zajelšje 8, 6250 Ilirska Bistrica
(27,5 %).
Ob-1610/14
Ime medija: RADIO RADLJE.
Izdajatelj: Radijska postaja RADIO RADLJE d.o.o.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastnik: 100 % Cvetka Jambrošič, Grčarjeva 26,
2000 Maribor.
Ob-1611/14
Ime medija: RADIO BREZJE.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja RADIO BREZJE d.o.o.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastnik: 100 % Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26,
2000 Maribor.
Ob-1612/14
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: VIVAINVEST d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica bratov Babnik 83, 1000
Ljubljana.
Viri financiranja medija: Medij se financira z naročnino, prodajo v kolportaži (preko distributerja) in s trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: Medij je v 100 odstotni lasti izdajatelja VIVAINVEST d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: Medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo
RS, pod zaporedno številko 78.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1561/14
Kopalnice Šoster-instalaterstvo Avguštin Šoster
s.p., skrajšana firma Avguštin Šoster s.p., s sedežem
v Kamnici, Slepa ulica 9, 2351 Kamnica, matična številka 5392167000, davčna številka SI12002950, skladno
z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 (ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo zainteresirano javnost obveščam, da se bo izvršilo
statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 668. člena
ZGD-1 v zvezi s 667. členom ZGD-1 in na podlagi katerega bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika
na novo ustanovljeno kapitalsko družbo, kot to določa
že navedeni 668. člen ZGD-1, in sicer predvidoma dne
28. 5. 2014.
Avguštin Šoster s.p.

Zavarovanja terjatev
SV 268/2014

Ob-1571/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št.
SV 268/2014 z dne 19. 2. 2014 je nepremičnina, ki še ni
vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Mariboru in predstavlja stanovanje številka 1
v pritličju, v izmeri 39,06 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Meljska cesta 55, Maribor, v stavbi
številka 424, stoječi na parceli številka 315/2, katastrska
občina 655 Melje in je last zastavnega dolžnika Alena
Visočnik, EMŠO 2603987500402, Hočko Pohorje 031,
2208 Pohorje, do celote na podlagi originalne overjene
kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8. 1999, sklenjene med
Pinterič Petrom in Nado Pinterič, kot prodajalcema, in
Volovšek Martinom, kot kupcem, zamudna sodba Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. III P 358/2001 z dne
5. 10. 2001, ki je postala pravnomočna dne 13. 5. 2002,
originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 30. 11.
2012, sklenjene med Volovšek Zofijo kot prodajalko in
Visočnik Alenom kot kupcem in originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12. 2012, sklenjene med
Volovšek Martinom kot prodajalcem in Visočnik Alenom
kot kupcem, pri čemer so overjeni prepisi citiranih pogodb priloge tega notarskega zapisa zastavljeni v korist
upnika Matej Vrbnjak, EMŠO 10129751500206, stanujoč Križevci pri Ljutomeru 023, 9242 Križevc, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 43055/2012

Os-1457/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 43055/2012 z dne 30. 3. 2012,
je bil dne 13. 12. 2013 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 7, na naslovu Moškričeva 44, Ljubljana,
v izmeri 53,56 m2, last dolžnika Dolamič Dušana, Moškričeva 44, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2014
In 1201/2013

Os-1510/14

V izvršilni zadevi upnika Posojilnica Bank Priberk
R.Z.ZO.J., Volkermarkterstrasse 1a, Pliberk, Avstrija, ki
ga zastopa odv. David Pogorevc, Francetova 4, Slovenj
Gradec, proti dolžniku Sašu Matijek, Stritarjeva ulica 19,
Maribor; Sari Lorenčič, Mlinska 28, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 16.234,00 EUR s pripadki,
se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 1201/2013 z dne
5. 11. 2013, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, mansardno stanovanje št. 7, v izmeri 22,14 m2,
v večstanovanjski hiši na naslovu Kosarjeva ulica 7, Maribor, stoječi na zemljišču s parc. št. 1762, Koroška vrata,
ki je v lasti dolžnika Saše Matijeka do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova

– oseba, v korist katere je izstavljena: Grašič Marija
Magdalena, Seča 143, Portorož;
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Jaka Maver in Petra Maver Modec, oba Jakčeva ulica 40, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej
navedeni nepremičnini, zlasti:
1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
v njeno korist,
2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in
da ima zato v posesti izvirnik te listine,
3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo
zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za
to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik
oziroma overjen prepis listine, katere vzpostavitev se
v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 198395/2009

N 280/2010-119

Os-1370/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi etažnih lastnikov
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Jakčeva ulica 40
v Ljubljani oziroma na predlog Hermana Graberja, ki
jih zastopa Lora – Ljubljana d.o.o., Zaloška cesta 163,
Ljubljana zoper nasprotnega udeleženca Mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane ob
udeležbi ostalih, ki jim je sodišče dovolilo udeležbo zaradi vzpostavitve etažne lastnine, izdalo sklep o začetku
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki
o vsebini listine: Pogodba z dne 22. 12. 1975, opr.
št. 156/75. Predmet pogodbe: stanovanje št. 148, v izmeri 38,88 m2 (12. nadstropje – 15. etaža) v stavbi na
naslovu Vlahovičeva ulici 40 (Jakčeva ulica 40) v Ljub
ljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1732-337-429;
– oseba, ki jo je izstavila: IMOS poslovno združenje
za industrijsko gradnjo, zanj TOZD Imos Ljubljana, ki ga
zastopa SGP Grosuplje;

Os-1507/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrožni sodnici
mag. Mirjani Reberc v izvršilni zadevi upnika Si.mobil
d.d., šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana, proti dolžniku Asimu Šajnoski, Miren 71, Miren, zaradi izterjave
1.739,39 EUR s pp, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, dolžniku Asimu Šajnoski, Miren 71, Miren,
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 26. 11.
2013 postavilo začasnega zastopnika in sicer odv. Milana Volka iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 18, ki bo dolžnika
v tem postopku zastopal vse do takrat, dolker dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 14. 2. 2014
P 2793/2013

Os-1253/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče stranke Štefana Klarič, Šalka vas 87, Kočevje, ki jo zastopa

657

Stran

658 /

Št.

15 / 28. 2. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Odvetniška družba Čeferin iz Grosupljega, zoper toženo
stranko Ismeta Karajković, dejansko prebivališče neznano, zaradi predodelitve mladoletnega otroka v varstvo
in vzgojo, določitve preživnine in stikov ter predloga za
izdajo začasne odredbe, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 24. 1. 2014 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Uroš Miklič, Dunajska 151, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2014
VL 208446/2013

Os-1518/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh
Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Francu Vugrinec, Peče 9, Moravče, ki ga zastopa odv. Bojan
Makovec, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, zaradi
izterjave 1.789,58 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Vugrinec, Peče 9, Moravče se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bojan
Makovec, Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2014
VL 17341/2013

Os-1529/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Spekter,
poslovanje z nepremičninami in tehnično svetovanje,
d.o.o., Trg revolucije 007, Trbovlje, ki ga zastopa Sašo
Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Alanu
Povše, Ehrenfelsgasse 7, AT 1120 Wien, Avstrija, ki ga
zastopa zač.zastopnik Inkret Mitja, Tivolska cesta 48,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.568,82 EUR,
sklenilo:
dolžniku Alanu Povše, Ehrenfelsgasse 7, AT 1120
Wien, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Inkret Mitja,
Tivolska cesta 48, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2013
IV P 289/2013

Os-1111/14

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici svetnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi
tožeče stranke Sanele Gazić, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, zoper toženo stranko Jasmin Gazić, Celovška
cesta 150, Ljubljana (dejansko neznanega prebivali-

šča), zaradi razveze zakonske zveze, izven naroka,
dne 7. 1. 2014 sklenilo:
toženi stranki se postavi začasni zastopnik, odvetnik Simon Čehovin iz Odvetniške pisarne Čehovin &
Cvijanovič d.o.o. iz Nove Gorice.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 1. 2014
In 32/2013

Os-1475/14

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Silvi
Strgar Brežan v izvršilni zadevi upnikov: 1. Matej Kranjc,
Ilovški štradon 21N, Ljubljana, in 2. Lea Kranjc, Malgajeva ulica 8, Celje, ki ju oba zastopa odvetnik Ivan Makuc
iz Tolmina, zoper dolžnico Andriano Butturini, Loc. Saletto 9, Dogna, Udine, Italija, sedaj neznanega bivališča
v Italiji, zaradi izterjave zneska 974,86 EUR s pripadki,
na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
ki se v izvršilnem postopku uporablja na podlagi določbe
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dolžnici Andriani Butturini postavilo začasno zastopnico Kati
Mininčič, odvetnico v Novi Gorici, Gradnikove brigade 6.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v tej izvršilni zadevi vse do takrat, dokler sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 2. 2014

Oklici dedičem
D 127/2013

Os-1274/14

Mihael Kocjančič, sin Jožefa, je dne 24. 11. 1902
umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 2014
I D 2659/2012

Os-1338/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Bevc, roj. 21. 5. 1937, umrli
12. 9. 2012, nazadnje stan. Badjurova ulica 28, Ljub
ljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je bila ob smrti samska in potomcev
ni zapustila, ni imela niti bratov in sester, starša sta že
pokojna.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, naj bi
kot zakoniti dediči 3. dednega reda prišli v poštev zapustničini bratranci in sestrične, med drugim tudi Angela Škerjanec, Anton Bambič, Matija Grandovec, Jelka
Grandovec, Mila Mežnarič in Ciril Stražišar, za katere
pa sodišče drugih podatkov nima.
Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zgoraj navedene osebe in vse ostale, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k dedovanju po zapustnici,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
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oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2014
I D 1092/2013

Os-1535/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivani Sonji Černe, hčerki Klede
Andreja, rojeni dne 19. 6. 1926, umrli dne 20. 3. 2013,
nazadnje stanujoči na naslovu Kersnikova ulica 11, Ljub
ljana, državljanki Republike Slovenije.
Sodišče je na zapuščinski obravnavi ugotovilo, da
iz smrtovnice in razpoložljivih podatkov ni mogoče ugotoviti vseh oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči.
Zapustnica je bila sicer vdova, brez otrok, starša in edini
brat sta umrla pred njo. V poštev bi kot zakoniti dediči
tako prišli dediči III. dednega reda, to so zap. stari starši
oziroma ker so že pokojni, njihovi potomci, to so zap.
tete in strici ter njihovi potomci, pri čemer pa sodišče ne
razpolaga s podatki o sorodnikih po liniji zap. matere Cecilije Klede in pa bo potomcih zap. tete Ivanke Hrovatin,
Rozalije Rolih in Pepi Klede. Omenjeni bi v primeru, da
bi bila oporoka zapustnice izpodbita, prišli v poštev kot
zakoniti dediči, zato imajo pravico, da se s postopkom
in oporoko seznanijo.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) navedene osebe ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Črne
Ivani Sonji poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2014
II D 1988/2012

Os-1097/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 8. 12. 1978 umrli Mariji
Vajda, rojeni Schwarz, rojeni 29. 10. 1909, državljanki
SR Slovenije in SFRJ, nazadnje stanujoči Ljubljanska
ulica 5, Maribor, je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti poročena z Marjanom Vajdo, otrok ni imela,
starši pa so umrli pred njo. Kot dedič II. dednega reda
pride v poštev tudi zap. brat Walter Schwarz, ki je imel
hčer Regino Schwarz. Oba bi naj živela v Zvezni republiki Nemčiji, drugi podatki o njima pa sodišču niso znani.
Sodišče zato poziva neznanega dediča oziroma
njegove potomce ter vse, ki mislijo, da imajo pravico
do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2014
I D 1277/2013

Os-1447/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 21. 4. 2013 umrli Štefaniji
Maligec, roj. 27. 7. 1923, drž. RS, vdovi, nazadnje stan.
Gačnik 6a, Pesnica pri Mariboru, prideta kot dediča I.
dednega reda v poštev tudi zapustničina sinova Milan
Maligec in Branko Maligec, ki po podatkih sodišča živita
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v Kanadi, vendar sodišče z njunim točnim naslovom ne
razpolaga.
Sodišče zato poziva zapustničina sinova Milana
Maligeca in Branka Maligeca oziroma njune potomce
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se v roku enega leta od objave tega oklica, priglasijo
sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1277/2013, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo oziroma bo v zadevi odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2014
D 327/2013

Os-4207/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 2. 4. 1959 umrlem Čop Andreju, rojenem dne
13.11.1899, nazadnje stanujočem Spodnje Gorje 33,
Zgornje Gorje.
Sodišču niso znani vsi dediči zapustnika, da bi jih
povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih pozvalo,
da podajo dedne izjave.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 11. 2013
D 95/2013

Os-4164/13

Pred Okrajnim sodišče v Slovenskih Konjicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem Petru Petroviču, rojenem 10. 2. 1911, državljanu Republike Slovenije,
nazadnje stanujočem Mizarska cesta 17b, Slovenske
Konjice, umrlem dne 30. 10. 1998.
Sodišču ni znano, ali je zapustnik zapustil kaj dedičev, zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje
pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski
sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo sodišču.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 9. 2013

Oklici pogrešanih
N 20/2013

Os-1395/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni
postopek pod opr. št. N 20/2013 po predlogu predlagatelja Antona Primca, Rečica 17, 6250 Ilirska Bistrica,
ki ga zastopa odvetnik Milan Volk, Bazoviška 19, 6250
Ilirska Bistrica, za razglasitev pogrešanega Antona
Počkaja, roj. 13. 6. 1889, nazadnje stanujoč Brce 14,
6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica,
za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja je pogrešani Anton Počkaj, sin Jožefa in Helene Počkaj, po prvi svetovni vojni,
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mogoče celo prej, odšel v Ameriko in nazadnje živel
v Clevelandu. Od njegovega rojstva je minilo že več
kot 70 let, od pogrešanega pa več kot pet let ni bilo
nobenega poročila in je glede na datum njegovega rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza
o njegovi smrti ni.
V skladu s 85. členom Zakon o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Antona Počkaja, naj se
oglasi. Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem Antonu Počkaju in njegovem življenju, da
v roku 3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30B, 6250 Ilirska Bistrica, ker bo sicer sodišče po izteku
navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 5. 2. 2014
N 53/2013

Os-1195/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Uroša Zupančič, Dolnje Cerovo 23, Kojsko, ki ga
zastopa odv. Tanja Marušič, postopek o razglasitvi za
mrtvega, in sicer Humar Andreja, pok. Matije, z zadnjim
stalnim prebivališčem Kal nad Kanalom, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Nova
Gorica po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da se je rodil dne
8. 11. 1883 v Renčah, da je bil leta 1952 že pokojni ter
izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba
živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Humar Andreja, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 1. 2014
N 52/2013

Os-1322/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Uroša Zupančič, Dolnje Cerovo 23, Kojsko, ki ga
zastopa odv. Tanja Marušič, postopek o razglasitvi za
mrtvo, in sicer Humar Ano, pok. Matije, z zadnjim stalnim
prebivališčem Kal nad Kanalom, ki jo zastopa skrbnik za
posebni primer Center za socialno delo Nova Gorica, po
pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila
dne 26. 5. 1875 ter izpiska iz zemljiške knjige, da je

bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Humar Ane, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2014
N 54/2013

Os-1323/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Uroša Zupančič, Dolnje Cerovo 23, Kojsko, ki ga
zastopa odv. Tanja Marušič, postopek o razglasitvi za
mrtvega, in sicer Humar Friderika, pok. Matije, z zadnjim
stalnim prebivališčem Kal nad Kanalom, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Nova
Gorica, po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da se je rodil dne
9. 7. 1882 ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Humar Friderika, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2014
N 51/2013

Os-1324/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Uroša Zupančič, Dolnje Cerovo 23, Kojsko, ki ga
zastopa odv. Tanja Marušič, postopek o razglasitvi za
mrtvega, in sicer Humar Jakoba Joachima, pok. Matije,
z zadnjim stalnim prebivališčem Kal nad Kanalom, ki ga
zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno
delo Nova Gorica, po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatka, da se je rodil dne
20. 3. 1880 ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Humar Jakoba Joachima, naj to
javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Drugo preklicujejo

Bučar Boris, Prežganje 8d, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 11.052.496, izdala zavarovalnica Grawe zavarovalnica d.d. gnt-333177
Garabito Nika Barba, Novi Lazi 33, Kočevska Reka,
zavarovalno polico, št. 50500130952, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. (Adriatic Slovenica d.d.). gnh-333189
Jamšek Dean, Pod Škabrijelom 36, Nova Gorica,
zavarovalno polico, št. 41601007139, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. - KD Življenje. gng-333190
Knep Borut, Loka 32, Tržič, zavarovalno polico,
št. 50500028521 (fond polica), izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gno-333182
Kralj Cvetka, Ptujska c. 34, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št. 50500129634, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnb-333195
Mesec Matic, Log 74, Železniki, zavarovalno polico,
št. 50500113405, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gnc-333194
Praznik Katarina, Lokovica 133, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 50500018508, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gny-333172
Rinaldo Marko, Prušnikova ulica 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 70000009270, izdala zavarovalnica
KD življenje d.d. gnx-333198
Štertak Urška, Bodonci 19A, Bodonci, zavarovalno
polico, št. 50500095987, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd-333193
Zupan Andraž, Blejska cesta 15, Bled, zavarovalno polico, št. 50500127970, izdala zavarovalnica
Adriatic d.d. gnp-333181

AVENTUR, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana,
dovolilnico, država 804/03 Ukrajina, št. 0277028.
gnw-333174
Brilej Ljubomir, Milčinskega ul 12, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006657001, izdal Cetis
Celje d.d.. gnf-333191
DANIEL FIJAVŽ S.P., Križevec 59, Stranice, digitalno tahografsko kartico, št. BIH V000002365000,
izdana na ime Lučanović Mile, izdajatelj POLOJ BB.
gns-333178
Delić Đemal, Župančičeva ulica 9, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024900000.
gnu-333176
Demšar Anita, Butajnova 18, Horjul, študentsko
izkaznico, št. 71120124, izdala Biotehnoška fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gnr-333179
FIJAVŽ
EMILIJAN
S.P.,
BUKOVLJE 15, Stranice, potrdilo za voznika Mišković Gokan,
št. 011284/AČ61-2-221/2013, veljavno od 14. 1. 2013
do 14. 12. 2013, izdala Obrtno podjetniška zbornica, leto
izdaje 2013. gnj-333187
Gunzek Marjan, Nova vas pri Šmarju 10, Šmarje pri
Jelšah, preklic kartice voznika, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 14 z dne 21. 2. 2014. gnl-333185
Gunzek
Marjan,
Nova
vas
pri
Šmarju 10, Šmarje pri Jelšah, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500026552010, veljavnost od 8. 7. 2011 do
13. 5. 2014, leto izdaje 2010, izdal Cetis Celje, d.d..
gnk-333186
LEKA d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, licenco št.
GE000402/02258/006, za vozilo mercedes benz, reg. št.
LJ 80-ONG. gnw-333199
LKV MARJAN, d.o.o., Ivenca 3, Vojnik, licenci za mednarodni prevoz reg. št.: CE/DH-919, št:
GE005090/04591/003 in reg. št: CE/F6-67H, št:
GE005090/04591/004. gne-333192
Orehek Nina, Gorjuša 26, Dob, študentsko izkaznico, št. 01009325, izdala Pedagoška fakulteta.
gni-333188
Rudež Vendramin Tin, Smrekarjeva ulica 19,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 32011047, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani.
gny-333197
TAJGA, d.o.o., Šutna, ŠUTNA 54, Žabnica, licence
za vozilo, št. GE005108/03050/011, veljavna od 4. 7.
2011 do 4. 7. 2016, izdana dne 21. 5. 2013, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnq-333184

Spričevala preklicujejo
Drnovšek Tanja, Cesta Zmage 19a, Zagorje ob Savi,
o strokovnem izpitu Srednje zdravstvene šole (DSO Izlake), izdano leta 1999, na ime Hribar. gnn-333183
Nabernik
Melita,
Črneče
40,
Dravograd, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 535-301-1085-499/08, izdal Zavod za tehnično izobraževanje, leto izdaje 2008. gnv-333175
Novoselc Jakob Franc, Babiči 41 n, Marezige, indeks, št. 28031258, izdala Fakulteta za matematiko in
fiziko v Ljubljani, leto izdaje 2008. gnz-333196
Pauer Ana, Cankarjeva 20, Nova Gorica, indeks,
izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2005. gnq-333180
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