Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814021, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2014.03.07 14:59:42 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

17

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

7. 3. 2014

ISSN 1318-9182

Leto XXIV

Javni razpisi
Št. 4301-32/2011-DE/376

Ob-1690/14

Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
(Uradni list RS, št. 101/13), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13) Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor objavlja
podaljšanje veljavnosti
javnega razpisa za sofinanciranje
individualnih sistemov ogrevanja
na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo
(oznaka: KNLB 3, v nadaljevanju: javni razpis)
1. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do
2014 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/11, z dne 13. 5. 2011,
se podaljša do izvedbe enajstega odpiranja v aprilu
2014.
2. Vloge za enajsto odpiranje morajo biti oddane
najkasneje do 3. 4. 2014, na naslov: Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
3. Razpisana sredstva za proračunsko leto 2014 se
iz 2.300.000,00 EUR povečajo na 3.500.000,00 EUR,
od tega so sredstva v proračunu Republike Slovenije
zagotovljena na proračunskih postavkah 962210 v višini
2.975.000,00 EUR in 962410 v višini 525.000,00 EUR.
4. Enajsto odpiranje vlog se bo pričelo v petek,
11. 4. 2014.
5. V javnem razpisu KNLB3 se zamenja Ministrstvo
za gospodarstvo (oznaka: MG) z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (oznaka: MZIP).
6. V javnem razpisu KNLB 3 se zamenja naslov
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana z Langusovo ulico 4,
1535 Ljubljana.
7. Vloge morajo biti oddane in označene na način,
kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (dosegljiva
tudi na spletni strani: www.mzip.gov.si).
8. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen
v veljavi.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 430-54/2014/6

Ob-1656/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programa »Pomoč pri nastanitvi
in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«,
št. 430-54/2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri
nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito (v
nadaljevanju: prosilci), ki so nastanjeni v azilnem domu,
nudenje osnovnih informacij o njihovih pravicah, dolžnostih, kulturi, navadah, družbi, življenju, delu in institucijah v Republiki Sloveniji ter zagotavljanje kvalitetnega
preživljanja časa.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh
vsebinskih sklopov ter zagotavljanje povezanega in
usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale ta
vsebinska sklopa:
– vsebinski sklop 1: Pomoč pri nastanitvi in oskrbi
prosilcev, informiranje o njihovih pravicah in dolžnostih
ter splošnih informacij o načinu življenja, kulturi, navadah, delu in institucijah v Republiki Sloveniji;
– vsebinski sklop 2: Aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posamezne
vsebinskega sklopa.
Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred
1. 7. 2014, do 30. 6. 2015.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa, v RS pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu v RS,
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem
ali postopku prisilnega prenehanja,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil prav-
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nomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– Program mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika;
– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
programov;
– Vsebina programa mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa;
– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni;
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
programa po načelu nepridobitnosti;
– Vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna
z namenom javnega razpisa in ne ustreza ciljni skupini
ter ne upošteva aktivnosti, časovnega in finančnega
okvira, določenega v razpisni dokumentaciji,
– Prijavitelj programa mora imeti izkušnje oziroma
reference iz vodenja vsaj dveh vsebinsko različnih programov v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa, ki so spodbujali socialno vključenost ljudi;
– Prijavitelj – izvajalec oziroma osebe, ki bodo izvajale posamezne vsebinske sklope, morajo izpolnjevati
zahteve naročnika glede izobrazbe, delovnih izkušenj
ter znanja tujih jezikov, ki so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih vsebinskih merilih. Vloge lahko dosežejo maksimalno 25 točk.
V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni
skladna z namenom javnega razpisa in ne ustreza ciljni
skupini ter ne upošteva aktivnosti, časovnega in finančnega okvira, določenega v razpisni dokumentaciji, se
vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina programa po spodaj navedenih vsebinskih merilih:
1. Vsebinski sklop 1 je vsebinsko celovit,
2. Izbrana metodologija za izvedbo vsebinskega
sklopa 1 je ustrezna,
3. Izbrane aktivnosti za izvedbo vsebinskega
sklopa 2 so ustrezne,
4. Prijavitelj za osebe, ki bodo izvajale vsebinski
sklop 1, izkazuje pasivno znanje arabskega, somalijskega, farsi/dari ali urdu jezika,
5. Prijavitelj za osebe, ki bodo izvajale vsebinski
sklop 2, izkazuje pasivno znanje arabskega, somalijskega, farsi/dari ali urdu jezika.
Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk, kot
je razvidno iz razpisne dokumentacije. Vloge morajo pri
1., 2. in 3. merilu doseči vsaj 3 točke, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri 1., 2. ali 3. merilu doseže 0 točk,
izloči.
Za izvajanje programa po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje skupno
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število točk po zgoraj navedenih merilih, pri čemer mora
vloga za program prejeti najmanj 9 točk.
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se
izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa.
Program bo ocenjen skladno z navedenimi kriteriji
ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju
specifičnosti programov.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 80.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa
pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe
ne pred 1. 7. 2014, do 30. 6. 2015.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jo namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva
za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce (letni
program 2013 – znotraj aktivnosti Izvajanje programov
pomoči pri nastanitvi in oskrbi ter implementaciji pravic prosilcev za mednarodno zaščito) v višini 75 % in
sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske
udeležbe v višini 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 9. 4. 2014, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 10. 4. 2014.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja
bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter
preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom:
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programa »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-54/2014«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 26. 3. 2014.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 5100-2/2014-1

Ob-1703/14

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/13 in 100/13 – popr., v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo (Uradni
list RS – MP št. 4/96) in Programa o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije, podpisanim dopisno
dne 17. januarja 2014 v Ljubljani in New Delhiju, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Indijo v letih 2015–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in indijskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte
(v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2015–2017
na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
1. Inženiring, trajnostna gradbena industrija in
proizvodna tehnologija,
2. Energetsko učinkovite tehnološke rešitve,
vključno z učinkovito rabo energije (pametna energetska omrežja itd.),
3. Zdravje in biotehnologija, vključno z raziskavami hrane,
4. Novi materiali, vključno s polimeri,
5. Nizkoogljične tehnologije (vodikove in litijeve
baterije),
6. Informacijska in komunikacijska tehnologija,
7. Biosenzorji, instrumentacija in nadzor procesov,
8. Kemija in biologija proteinov.
Bilateralni projekti trajajo predvidoma tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Indija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnolo-
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škega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko
Indijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in
število gostovanj indijskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev
na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13
– popr.) in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni
list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so
sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na
spletni strani agencije.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta,
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki
niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni
strani agencije in ga do 20. 5. 2014, do 12. ure, oddajo
po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si.
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih
2015–2017 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi
po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana, ravno tako do 20. 5. 2014, do 12. ure. Agencija
bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru,
če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega
pogoja A1+A2+A3≥1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in indijski vodja morata
vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Indiji: International
Cooperation, Department of Science and Technology
DST, Technology Bhawan, New Mehrauli Road. Kontaktna oseba na indijski strani je dr. Jagdish Chander,
e-pošta: jchander@nic.in).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi
s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11,
72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr.).
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega
organa (Skupna slovensko-indijska delovna skupina za
znanstveno in tehnološko sodelovanje, v nadaljevanju:
Skupna delovna skupina), ki bo predvidoma potekala
novembra 2014. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda direktor agencije na podlagi izbora Skupne delovne
skupine, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2015–2017 znaša okvirno
150.000,00 EUR.
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Sofinanciranje v letih 2015–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Indiji do
naslova gostujoče inštitucije;
– stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Indiji, vendar največ do 100 EUR
dnevno;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih
v Republiki Indiji do višine določene v veljavni uredbi
(Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja
v tujino, Uradni list RS, št. 16/07, 30/09 in 51/12).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroške v drugih valutah (ameriških dolarjih (USD) ali indijskih rupijah (INR)) bo obračunala
po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na
dan obračuna, kot bo objavljen na spletni strani Banke
Slovenije. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje in vize. Slovenski prijavitelj
se s prijavo zavezuje, da bo indijskim gostujočim raziskovalcem nudil administrativno in logistično podporo;
potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja ter dnevnice indijskim gostujočim raziskovalcem
krije indijska stran.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2017.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-IN-JR-Prijava/2014
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 20. 5. 2014, do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-IN-JR-Prijava/2014) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih
2015–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 20. 5. 2014, do 12. ure, in v papirni obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 20. 5. 2014, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
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priporočeno po pošti iz Slovenije do 20. 5. 2014, do
12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 21. 5. 2014, ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca novembra 2014.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni
strani agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak,
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-3/2014-1
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Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12,
96/13 in 100/13 – popr.) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji
Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje,
znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93,
MP, št. 4/93) in Protokola dvajsetega zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih
dejavnosti – Program PROTEUS (podpisanega 17. decembra 2013), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko Program PROTEUS
v letih 2015–2016
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2015–2016.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
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– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je
okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih
raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorja
2020 (Horizon 2020, H2020). Teme H202 so opisane
na spletni strani, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections, in so priporočen okvir za
prijavljene bilateralne projekte
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13
– popr.) in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni
list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so
sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na
spletni strani agencije.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta,
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki
niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni
strani agencije in ga do 30. 5. 2014, do 12. ure, oddajo
po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si.
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko
Program PROTEUS v letih 2015–2016 – podatki za
vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 30. 5.
2014 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz
teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja še ni
vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa
ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga
določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na francoski strani je Thomas Wellebrouck, e-mail: science@institutfrance.si, spletna stran pa je: http://www.campusfrance.org/fr/proteus. Za vsako sodelovanje s Francijo
v okviru programa PROTEUS so raziskovalci dolžni
upoštevati Navodila za dobro prakso (GUIDELINE OF
GOOD PRACTICES – PHC France-Slovenia), ki so
v angleškem jeziku objavljena na spletni strani agencije
in so sestavni del razpisne dokumentacije.
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6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi
s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11,
72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr.).
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki
bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2014. Sklep
o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije
na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2015–2016 znaša okvirno
40.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2015–2016 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu do največ 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR
mesečno;
– dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR.
8. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po
zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije francoskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj
sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
9. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2016.
10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2014 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in
prijavitelj – raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 30. 5. 2014, do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
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v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2014) in
odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe
RO in prijavitelja – raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2015–2016« ter z nazivom in
naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 30. 5. 2014, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 30. 5. 2014, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane po pošti
iz Slovenije do 30. 5. 2014 (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12, 96/13 in 100/13
– popr.).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 4. 6. 2014, ob 10. uri, v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2014.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-4/2014-1
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Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12,
96/13, 100/13 – popr.) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakonom o ratifikaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (Uradni list RS – MP št. 10/99) ter Protokolom
sedmega zasedanja skupnega slovensko-argentinskega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (podpisan 13. marca 2012), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Argentino v letih 2015–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (kratkih do 14 dni, srednjih do 21 dni ali
daljših obiskov, od 1–3 mesece) slovenskih in argentinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte)
v letih 2015–2017.
Bilateralni projekti trajajo tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Argentina.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Argentino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in
število gostovanj argentinskih raziskovalcev v Republiki
Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13
– popr.) in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni
list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so
sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na
spletni strani agencije.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta,
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki
niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni
strani agencije in ga do 2. 6. 2014, do 12. ure, oddajo
po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si.
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino
v letih 2015–2017 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000
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Ljubljana, ravno tako do 2. 6. 2014, do 12. ure. Agencija
bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru,
če predlagani vodja še ni vključen v programsko skupino
in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in argentinski vodja
morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način,
ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Argentini: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, http://www.mincyt.gob.ar; kontaktna oseba
na argentinski strani je gospa Micaela Bomba, e-mail:
mbomba@mincyt.gob.ar).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi
s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11,
72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr.).
Prednost bodo imeli projekti, pri katerih bodo sodelovali npr. doktorski študenti in podoktorandi;
– katerih vodje niso imeli odobrenih projektov v zadnjih treh letih – za bilateralno znanstvenoraziskovalno
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega
organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2014. Sklep o izboru prijav
za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2015–2017 znaša okvirno
120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2015–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce
ob obiskih v Republiki Argentini;
– stroške bivanja za argentinske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru
obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške
bivanja največ do 1252 EUR mesečno;
– dnevnice za argentinske raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine, določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba),
tj. 21,39 EUR;
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije argentinskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja
(kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj
sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2017.
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9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-AR-JR-Prijava/2014
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj
– raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 2. 6. 2014, do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-AR-HR-JR-Prijava/2014) in odda vpisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2015–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja,
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 2. 6. 2014, do 12. ure, in v papirni obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije do 2. 6. 2014, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 2. 6. 2014, do 12. ure
(poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 6. 6. 2014, ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2014.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni
strani agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, tel. 01/400-59-69,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Javni razpis
za subvencije za zagon inovativnih podjetij
v letu 2013 (P2A)
1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, s pogodbo št.
SPS-14/15/A-606410-MO.
2. Predmet produkta – subvencije
Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2014.
Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od
odobritve:
– uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij.
Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj
50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo
poslovala z dobičkom,
– vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih
podjetjih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna
ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in
so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.
Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po
tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala med
1. 1. 2013 in 28. 2. 2014 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču). Opredeljeni so kot skupina
P2A/14.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07, 17/08):
A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B 05 –
Pridobivanje premoga, C 12 – Proizvodnja tobačnih
izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 25.4 – Pro
izvodnja orožja in streliva, C 30.4 – Proizvodnja bojnih
vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne in zavarovalniške
dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 –
Prirejanje iger na srečo,
– ki izpolnjujejo merila za stečajni postopek po
103. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93),
– ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije.

3.2. Pogoji kandidiranja za subvencijo:
– podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto
finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje
3 let,
– iz poslovnega načrta mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom po 3 letih,
– podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno
naravnan,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi
izračuni in finančne projekcije pa v EUR.
3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme
in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij, to so
npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme,
stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja
in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni
stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma pro
izvoda, stroški mentoriranja ...
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb,
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem –
upravičencem. Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno-prevoznih sredstev.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z leasingom ni dovoljeno.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja
iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila
do dneva vračila.
Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja
na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni
nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju
upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.
3.4 Obdobje upravičenih stroškov
Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale:
– od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po
tem razpisu znaša največ do 800.000 EUR.
Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne
skupine P2A je 20.000 EUR.
5. Vsebina vloge
1. Prijavni list za subvencijo. Spletni obrazec, ki
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si,
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni
obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom
in štampiljko1 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem
spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!
1

Če podjetje ne posluje s štampiljko mora to napisati.
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2. Poslovni načrt2 s podrobnim terminski planom;
poslovni načrt mora vsebovati planirane bilance stanja,
izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov vsaj za
3 leta naprej.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ
5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek
oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno
vloge po merilih javnega razpisa.
6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne
odpiraj – P2A/14«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan, v recepciji, med 9. in 14. uro.
7. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 25. 4. 2014.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne
zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.
8. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od
navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
1. Vstopni merili:
– razvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija,
– višina osnovnega kapitala v podjetju (ustanovitvenega vložka pri zavodu).
2
Za izdelavo poslovnega načrta se lahko uporabi
naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika po-

slovnega načrta. V primeru pisanja poslovnega načrta brez
našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco
stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz denarnih
tokov vsaj za naslednja 3 leta po oddaji vloge.
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2. Ostala merila:
– inovativnost,
– faza oziroma stopnja izdelka/storitve v podjetju,
– tržna naravnanost in potencialni trgi,
– reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov
podjetja.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila
za ocenjevanje podjetja vlagatelja).
Vloga vlagatelja bo najprej ocenjena po 2 vstopnih
merilih (razvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija, višina osnovnega kapitala/ustanovitvenega vložka v podjetju). Na podlagi obeh meril bo podjetje moralo zbrati
25 točk ali več za nadaljnjo obravnavo. V primeru, da
prejme vloga manj kot 25 točk, je vloga zavrnjena kot
neustrezna.
Vloge, ki so prejele 25 ali več točk po vstopnih merilih, bodo ocenjene še po ostalih merilih (inovativnost,
faza oziroma stopnja izdelka/storitve v podjetju, tržna
naravnanost in potencialni trgi, reference/izkušnje in
zaposlenost lastnikov podjetja).
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in
pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi
več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so
pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu
inovativnost, nato reference/izkušnje in zaposlenost
lastnikov podjetja, nato tržna naravnanost in potencialni trgi in nato faza oziroma stopnja izdelkov/storitev
v podjetju.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o izplačilu
subvencije vsaj enega zaposlenega3 za polni delovni
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.4 (če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor
hkrati tudi lastnik te družbe.
10. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse
pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali
neodobritvi subvencije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep
o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
3
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih,
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni
čas.«
4
V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke
javnega razpisa izpolnjen.
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Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za subvencijo, vzorec
pogodbe o izplačilu subvencije, zahtevek za izplačilo
subvencije z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani: www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
12. Obveznosti upravičenca po prejemu subvencije
12.1. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenci, ki bodo pridobili subvencijo po tem
razpisu, bodo lahko kandidirali na razpisu P2B, če bodo
prejeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada. Poslovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upravičenca in mentorja, ki jih bo upravičenec moral
posredovati predvidoma do oktobra 2015. Vsebina poročil bo objavljena in bo obvezna za vse upravičence.
Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri
vseh upravičencih, kjer bo obvezna prisotnost izbranega
mentorja.
Na osnovi poročil upravičenca bo Sklad naredil
poslovno oceno podjetja. V poslovno oceno bo vključeno merjenje ciljev iz podjetnikovega terminskega plana
prikazanega v sklopu vloge. Cilji podjetja so razdeljeni
v tri skupine, in sicer:
– zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi
ocenjevano obdobje,
– izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba
podjetniške ideje z načrtovano izvedbo,
– aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje
prihodkov in poslovanje z dobičkom po treh letih od
odobritve, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik
finančnih virov).
Kolikor bo upravičenec na osnovi poslovne ocene,
ki bo zaključena do decembra 2015, ocenjen negativno,
bo podjetje moralo vrniti do 20 % vrednosti prejete subvencije po tem razpisu.
12.2. Program mentoriranja
Upravičenci bodo morali do 31. 12. 2014 izbrati
enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali
si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mentoriranja.
Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja
in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh
aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.
Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire mentorja
brez vključitve v program mreženja.
Program mentoriranja mora imeti za potrebe tega
razpisa javno objavljen seznam mentorjev, ki so vključeni v program, pri čemer morajo mentorji izpolnjevati
v navodilih opisane zahteve.
Odločitev o izboru mentorja je na strani podjetja
samega, ki tudi samo financira stroške mentoriranja,
te stroške pa lahko uveljavlja kot upravičen strošek pri
subvenciji.
Upravičenec mora poslati prošnjo za potrditev
(obrazec 1) in utemeljiti izbor programa in/ali mentorja
najkasneje do 31. 12. 2014. Sklad pa si pridružuje pra-
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vico, da oceni primernost programa in/ali mentorja in
posledično zahteva zamenjavo.
12.3. Zahtevek za izplačilo subvencije
Upravičenec mora poslati zahtevek za izplačilo subvencije najkasneje do 10. 1. 2015.
Pri zahtevku je potrebno predložiti:
– poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih v zvezi s prijavljenim poslovnim načrtom, primerjavo dejanskega stanja v podjetju s cilji iz poslovnega načrta in
pojasnitvijo odstopanj v primeru le-teh (odstopanja od
zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega
vidika …),
– izpis analitike razreda 0 in razreda 4. Sklad lahko pred izplačilom subvencije opravi kontrolo stroškov
(upravičenost, dokazilo o plačilu računov ipd.),
– izjava upravičenca, da so vsi stroški pregledani
in ustrezajo definiciji upravičenih stroškov iz razpisa ter
da so vsi plačani,
– izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan
31. 12. 2014, podpisana s strani odgovorne osebe,
– dokazilo o vključitvi v enega izmed organiziranih
programov mentoriranja ali pogodba z izbranim mentorjem najkasneje do 31. 12. 2014.
Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4, 101/13 – ZIPRS1415), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13), Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07,
57/12 in 82/13), Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009,
veljavni z dne 3. 9. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
za leti 2013–2014, Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93), Mnenja o shemi
»de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013,
de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007/I) in
Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vlade RS
št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8,
št. 31001-1/2007/13, 31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3
in 31001-1/2009/9.
Subvencija ima status pomoči de minimis. Skupni
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema
takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR
za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj
s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že
določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega
primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo
je sprejela Komisija.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415), 66.b člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12
– ZDoh-2L, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne 26. 11. 2013 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri
končnih odjemalcih – Program 2014 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
3/12), GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije,
d.o.o., objavlja
javni razpis URE-GEN-I-2014-2
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe
v večjo energijsko učinkovitost
pri pravnih osebah in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeluje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa
v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije
pri končnih odjemalcih: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: sofinancer).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne
spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih
odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:
A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi
kotli na lesno biomaso;
C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo
komprimiranega zraka.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE.
3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne
spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 600.000,00 EUR.
Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč, št. priglasitve SA.34281(2012/X)«.
4. Upravičenci in prijavitelji: prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske
družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno
spodbudo.
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Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Investicije in pogoji pridobitve sredstev
morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le investicije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere
prijavitelj pravočasno vloži popolno vlogo. Ob izpolnitvi
teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem
redu vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem
razpisu.
7. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko
v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša,
v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije,
največ:
– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne
spodbude znaša največ 94,00 EUR/MWh letnega prihranka.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 14. 3. 2014 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 21. 3. 2014.
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: GEN-I, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova
Gorica.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na
sprednji strani opremljena s podatki z obrazca za opremo ovojnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 16. 5. 2014. V primeru dodelitve
vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo
sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
sofinancerja, na naslovu: www.gen-i.si.
10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je
Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov:
rado.kotar@gen-i.si.
GEN-I, trgovanje in prodaja električne
energije, d.o.o.
Št. 302-2/2014
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Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) in
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 35/10 in 27/12) objavljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje
samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja
podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno
s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
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2. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine
Slovenj Gradec,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. 9.
2013 do 31. 5. 2014 oziroma do dneva porabe sredstev,
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
– samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev
dolžan vrniti prejeta sredstva, vključno z zakonsko
zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva
po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca
prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev
vsaj eno leto.
3. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014, na proračunski postavki
C700/7300 – Pospeševanje podjetništva, v skupni višini
25.000 €.
Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 500 €.
4. Vsebina prijave
Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis
s prilogami:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik/gospodarska
družba:
– sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo.
b) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju mestne občine (potrdilo Upravne enote Slovenj Gradec), ki
ne sme biti starejše od 1 meseca.
c) Fotokopijo obrazca M-1 / M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za
polni delovni čas (z zavarovalno podlago 05 ali 40). Na
fotokopiji mora biti izjava »Fotokopija enaka originalu«
in podpis prijavitelja.
5. Način in rok prijave na razpis
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako
»Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom
ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno
poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4,
2380 Slovenj Gradec.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa
do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu
za leto 2014 za ta namen. Ustrezne in popolne vloge
bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot
bodo prispele. Odpiranje vlog, ki bodo prispele do 5. 6.
2014, bo 6. 6. 2014.
Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec
vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo
vsak delovni dan v Podjetniškem centru Slovenj Gradec,
objavljen pa je na spletni strani Podjetniškega centra,
http://www.podjetniskicenter-sg.si/, ter tudi na spletni
strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
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Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev, bo Mestna občina Slovenj Gradec v roku 30 dni po
odpiranju vlog izdala sklep o dodelitvi sredstev upravičencem.
Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, na tel. 02/88-42-927 ali pišete na elektronski naslov,
katarina@podjetniskicenter-sg.si, z navedbo »Razpis
samozaposlovanje«.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 430-0006/2014-1
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Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 26/12), Odloka o proračunu Občine
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 1/13, 103/13) in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od
leta 2008 do leta 2013 (Uradni list RS, št. 25/08, 1/09)
objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa pospeševanja in
ohranjanja kmetijstva v Občini Dobrova - Polhov
Gradec za leto 2014
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2014.
Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski proizvodnji
kmetijskih proizvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006)
1.2. Ohranitev podeželske dediščine (5. člen Uredbe Komisije (ES) 1857/2006)
1.3. Usposabljanje in informiranje članov kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES)
št.: 1857/2006)
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(ukrep de minimis)
2.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
(ukrep de minimis)
2.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol
V letu 2014 imajo prednost pri razpisu vloge na
ukrepa:
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih
šol.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja, v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež
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v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije (ES)
št.: 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska gospodarstva.
Upravičenci so natančneje opredeljeni pri posameznem
ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so v težavah.
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski proizvodnji
kmetijskih proizvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo
kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti in
izboljšanju velikostne in posestne strukture zlasti kmetij,
ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje
preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 30 % na ostalih območjih,
– do 40 % upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % na ostalih območjih ali do 50 % upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo
na območjih z omejenimi dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet. Pomoč se odobri kolikor so naložbe
opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih
letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine 10 % upravičenih stroškov celotne naložbe, če je nakup kmetijskih
zemljišč sestavni del celotne investicije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno
naložbo je 2500 €,
– najvišji znesek naložbe za dostope do kmetijskih
gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega
počutja živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki so sestavni
del novogradnje hleva morajo dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed ciljev:
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri
kmetijskih poslopjih, če gre za nadomestitev objekta
starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati
v soglasju z lastnikom.
Vrste pomoči:
A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema
za krmljenje, molžo, izločke, rejo),
– naložbe v skladišča za krmo vključno s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 %
celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije,
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C. prva postavitev ali obnova travniških sadovnjaD. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obo-

E. naložbe v agromelioracijska dela na kmetijskih
zemljiščih (stroški drenažnih del in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi stroški),
F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in
zemljišč (dovozne poti, poljske poti),
G. naložbe v nakup novih ali rabljenih kmetijskih
strojev.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske opreme vključno z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških sadovnjakov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane
paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo
živali z vodo (nakup pašnega aparata, ograd, obor in
opreme za oskrbo živali z vodo na pašniku),
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v višini 10 %
opravičljivih stroškov celotne investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za namakanje
in namakalna dela,
– naložbe za nadomestitev,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo pričel pred odobritvijo
sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne jame in
gnojišča niso upravičeni stroški. Ti stroški so upravičeni
le, če so sestavni del novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena pro
izvodnji proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni
ali evropski viri), najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če
je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5. člen Uredbe
Komisije (ES) 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah s področja varstva kulturne dediščine
za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in krajino na
podeželju.
Višina pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih ohranjanju neproizvodne dediščine na ob-
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močjih z omejenimi dejavniki (ali do 50 % na območjih
izven OMD),
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah za
ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih kmetijskih
poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50 %
na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti,
– do 60 % dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na območjih z omejenimi
dejavniki (ali do 50 % na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
– naložba mora biti skladna z izdanimi kulturno
varstvenimi pogoji,
– objekt ali območje kjer stoji objekt mora biti vključen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec. Kolikor ni vključen v Strokovne zasnove, mora imeti mnenje
območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je
objekt z vidika varovanja kulturne dediščine pomemben,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki objekta proizvodne ali nepro
izvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A. zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih objektov,
C. zunanja obnova ostalih objektov neproizvodne
dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih
objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih neproizvodnih
objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev arhitektov, študij
izvedljivost).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– naložbe v stanovanjske objekte na kmetiji.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva, s sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) št.:
1857/2006)
Namen: Pri programu izobraževanja kmetov se sofinancirajo izobraževanja in usposabljanja kmetov in
organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih
organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja.
Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami informiranja in usposabljanja ter izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem.
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Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje kmetov mora
k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na
območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih
skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja (npr.: davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje),
– na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Opravičljivi stroški:
– stroški organiziranja programa usposabljanja ali
izobraževanja,
– na področju organizacij forumov, tekmovanj, razstav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov,
strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih, stroški
izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi,
sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad podeljenih v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na običajne operativne stroške
podjetja kot so računovodske storitve, davčno svetovanje, ipd),
– stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih
iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake
in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so izvajalci
storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih storitve so namenjene članom
kmetijskih gospodarstev območja občine.
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(ukrep de minimis)
Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini
je razmeroma slaba, hkrati je veliko osamljenih kmetij.
Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih
dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski položaj.
Poleg izboljšanja ekonomskega položaja kmetij je namen ukrepa tudi ohranjaje poseljenosti podeželja.
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Cilji:
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova delovna
mesta ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega
gospodarstva. Ukrep je namenjen naložbam potrebnim
za začetek opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov pri naložbah oziroma
(ali do 40 % na območjih izven OMD),
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah kadar
je upravičenec mlad kmet (ali do 50 % na območjih izven
OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 €.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih
izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija proizvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti …),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati
v soglasju z lastnikom.
Opravičljivi stroški
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev
vključno z računalniško opremo namenjeno opravljanju
dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt ali opremo ne
sme le nadomestiti starega objekta opreme, brez povečanja proizvodnje zmogljivosti),
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati
200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so registrirana
za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep
de minimis)
Namen: Nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi
prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta
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stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na
nekonkurenčnost gozdarstva
Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri lastnikih
gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih pro
izvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30 % na območjih izven OMD),
– do 50 % upravičenih stroškov pri naložbah kadar
je upravičenec mlad kmet(ali do 40 % na območjih izven
OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je 2500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme za delo v gozdu,
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake mora potrditi
Zavod za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko
upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo v gozdu,
mora imeti vlagatelj v lasti najmanj 5 ha gozda.
Opravičljivi stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih strojev in
opreme niso upravičeni stroški za nakup mehanizacije
za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec
davčni zavezanec,
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati
200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo skladno z načeli dobre prakse.
2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: Pri programu usposabljanja in izobraževanja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno dopolnilni dejavnosti, udeležbi na
seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih dopolnilnim dejavnostim
na kmetiji.
Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s spodbujanjem registracije dopolnilnih
dejavnosti.
Višina pomoči: do 100 % upravičenih stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali usposabljanja mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja
ali usposabljanja,
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– upravičenec, ki izvaja izobraževanje mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na
območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev
različnih usposabljanj in izobraževanj to dokazujejo
z dokazilom o udeležbi na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje in usposabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in sodelovanje
na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih,
sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
in niso vezani na običajne operativne stroške podjetja
kot so računovodske storitve, davčno svetovanje, ipd),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu,
razstavi, sejemski predstavitvi,
– stroški informiranja preko medijev in drugih dejavnosti povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih v okviru tekmovanj do 100€ na nagrado na zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake
in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje certifikatov
nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna
dejavnost ni bila registrirana v treh letih po prejemu
sredstev.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani kmetijskega
gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost
ali jo nameravajo registrirati v treh letih, organizatorji
izobraževanj in usposabljanj, ki delujejo na območju
občine, lahko tudi izven občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol
Namen: Finančna pomoč je namenjena popularizaciji poklicnega, srednje šolskega, visokošolskega ali
univerzitetnega študija na kmetijskih programih poklicnih
srednjih šol in univerz.
Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče nosilce
kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na
kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo na kmetijah.
Višina pomoči:
– do višine 450 € na dijaka in študenta v tekočem
šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
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letu,

– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem

– redno vpisan v srednješolski program ali univerzitetni študij v tekočem šolskem letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih
šol in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom, ki niso vpisani v kmetijske šole,
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in
študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci)
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega
gospodarstva.
IV. Merila: merila so natančneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
V. Višina razpisanih sredstev: sredstva bremenijo
proračunsko postavko 11003 Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014. Okvirna višina razpisanih sredstev je 48.000 €.
VI. Omejitve
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so nastali po
datumu odobritve sredstev in so bili plačani do predložitve zahtevka.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu je 50€.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti
namen, ki ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po
tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov izven
Občine Dobrova-Polhov - Gradec.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je na
razpolago sredstev, se bo odstotek pomoči sorazmerno znižal, razen pri vlogah na ukrepe, ki imajo v letu
2014 prednost (2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol).
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo
tudi po elektronski pošti. Kontaktna oseba občinske
uprave za informacije je Helena Čuk.
VIII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na
sedežu občine.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13,
1356 Dobrova, s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis,
kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da se
nanašajo na javni razpis se zavrže.
Rok za oddajo vlog: 4. 4. 2014.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 8. 4. 2014,
v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan občine DobrovaPolhov Gradec.
S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
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– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno;
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima
priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 dni
od odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne
upoštevajo.
X. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča
na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki
jo pooblasti župan.
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva se izda odločba o pravici
do sredstev.
V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni
stroški za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je
60 dni od ugotovitve vseh dejstev.
XI. Pritožba na odločbo: zoper odločitev v odločbi
o pravici do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na
naslov občine v roku 8. dni od prejema odločbe.
XII. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke
na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za izplačilo
upravičenih sredstev do 30. 4. 2015.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih
na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti
odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov,
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev se
zavrne.
XIII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen
porabe sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva
vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to
določenega obdobja v razpisu,
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– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom
5 let,
– če investicije, za katero je pridobil sredstva ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu
kot je predvideval v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIV. Informacije: dodatne informacije po
tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Št. 430-00003/2014-1
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Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 39/06) in določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma
društvom in zvezam turističnih društev v letu 2014
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2014,
z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni
razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da
delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno
članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje
in usklajuje programe dela turističnih društev z območja
Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja
turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice,
če na območju Občine Moravske Toplice za to področje
ni registrirane zveze.
3. Višina
razpoložljivih
sredstev
razpisa:
7.200,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na
področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili
in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju
turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja
merila in kriterije:
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1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako delavnico ali
sklop predavanj

200 točk

b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost

100 točk

c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt

50 točk
200 točk

2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt

200 točk

b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt

100 točk

3. akcije na področju urejanju okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je 100 točk)

5 točk

b) olepšanje kraja z zasajanjem rož

100 točk

c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak objekt

100 točk

4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev

200 točk

b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako sodelovanje

100 točk

c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako sodelovanje

100 točk

5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto

200 točk

b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako izdajo

400 točk

c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost

100 točk

5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite
ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
in na spletni strani, www.moravske-toplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih
obrazcih morate poslati najkasneje do 11. 4. 2014, na
naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2014 – Ne
odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti,
s priporočeno pošiljko ali 11. 4. 2014 oddana do 12. ure
v vložišču Občine Moravske Toplice.
7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne
prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za
vrednotenje programov na področju turizma društvom
in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine
Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske
Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Informacije in navodila: informacije in navodila
za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice;
kontaktna oseba: Sandra Sukič, tel. 02/538-15-19, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 41/2014
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/07, 17/07, 8/08, 3/14;
v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 17/13), objavlja Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: občina)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Velenje v letu 2014
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja za leto 2014 v Mestni občini Velenje po
shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (ukrep 1),
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2),
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
(ukrep 3),
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (ukrep 4).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES)
št. 70/2001, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju:
nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v poglavju V:
– registrirana stanovska in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v poglavju V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu
nosilca dejavnosti, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju:
nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti
s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in pogoji za
pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša:
– za ukrepe 1, 3 in 4 skupaj 25.670 EUR,
– za ukrep 2 1.700 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – Ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali,
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– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in
travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke,
računalniška programska oprema) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske priklopne mehanizacije in opreme, potrebne za delo v gozdu;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov,
vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob
oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov;
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
pašnikov;
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, pokritih površin
v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava
gob ali
– 8 ha gozdov.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
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– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti
(izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev hlevov
mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali, kar mora biti razvidno iz mnenja
o upravičenosti in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki
niso podjetja v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti
namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev
po tem ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za:
– nakup kmetijske mehanizacije, ki ni namenjena
delu v gozdu,
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem kmetijskih
zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR (brez DDV),
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (kot mladi prevzemnik se šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme- 1) ter Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) ali na
podlagi Uredbe PRP) v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10 % (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR,
najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša
manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu
podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na
OMD iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
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Upravičeni stroški:
– 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, računalniška programska oprema …);
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (finančne
podpore občine se ne dodelijo za obnovo in adaptacijo
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije
in opreme za delo v gozdu (motorne žage, gozdarski
vitli, gozdarske prikolice);
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave
sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava
zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in
licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu 2014 že prejelo javna sredstva za namen te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – Ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem
zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki
ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje
živali za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha
primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živali za leto 2014.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje živali za
tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
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– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali za primer bolezni upravičencem, ki so sklenili
zavarovalno pogodbo v času od 30. 8. 2013 do izteka
prijavnega roka javnega razpisa,
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša do 7 EUR/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
50 EUR na upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih
sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek
dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi
bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu –
Ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in
spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten letni program dela izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za
to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana v javnem razpisu;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo
v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru
javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
50 EUR na program/letno, najvišji znesek dodeljene
pomoči pa do 1.000 EUR/program letno. Kolikor višina
odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
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Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč
dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja,
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. 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).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
– Ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki
opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih
sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na
kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven
kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled
okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske
in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice,
sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin
za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05 s spremembami),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
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– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj
davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz
pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena
pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije s planom
izvedbe oziroma dokončanja le-te (ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje s 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.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih
pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR (brez DDV),
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
100 EUR, največji pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša
manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo
projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
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VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Velenje v letu 2014«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/
(razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan na Mestni občini Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletni prostori). Razpisno
dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2014,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan
občine s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in
sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za urejanje prostora, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena
pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo 2014 – številka
ukrepa« od začetka razpisa do vključno:
– 11. aprila 2014 – za ukrepe 1, 3 in 4,
– 29. avgusta 2014 – za ukrep 2.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje
ali oddana osebno v vložišču Mestne občine Velenje,
kletna etaža.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu
vsak delovni dan, na tel. 03/896-16-90 (Mojca Kodrič).
Mestna občina Velenje
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih
dejavnosti (št. 600-01-3/2006/) Mestna občina Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske
skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni
občini Novo mesto za leto 2014
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto
razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2014 v višini
20.000 EUR.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti
v Mestni občini Novo mesto, ki bo s preventivnim delom
zajela velik del šolajoče in nešolajoče se populacije
mladih ter druge strokovne in laične javnosti, omogočala
in izvajala program pomoči odvisnikom ter njihovim družinam ter izvajala ostale programe in projekte, sprejete
z vsakoletnim planom dela skupine LAS. V ta namen bo
izbran prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom najbolj približal spodaj navedenim ciljem lokalne akcijske
skupine v letu 2014:
A preventivno delo v osnovnih šolah v Mestni občini
Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic
na temo zasvojenosti v vseh oddelkih zadnje triade vseh
osnovnih šol v novomeški občini – skupaj vsaj 20 predavanj/delavnic na leto);
B preventivno delo v srednjih šolah v Mestni občini
Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic
na temo zasvojenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol
v novomeški občini – skupaj vsaj 80 predavanj/delavnic
na leto);
C preventivna predavanja in delavnice za mladino
izven šol;
D osveščanje širše strokovne in laične javnosti
o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij,
medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce s področja dela s človeškimi viri);
E izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
– individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na
razpolago vsak dan),
– individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika
(na razpolago vsak dan),
– vodenje skupine za samopomoč odvisnikom in
njihovim svojcem,
– psihosocialna obravnava uporabnikov substitucijskega zdravljenja na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Novo mesto –
»metadonska ambulanta« (minimalno 2uri/teden),
– obravnava občanov občine Novo mesto – odvisnikov, ki so na prestajanju zaporne kazni zapora v zavodih
za prestajanje kazni (svetovalni obiski v času prestajanja
kazni ter postpenalna obravnava);
F urejanje posvetovalno-informacijskega spletnega
portala lokalne akcijske skupine LAS;
G koordinacija delovanja skupine LAS (povezovanje članov – interdisciplinarnost, organizacija sestankov
skupine, priprava letnega programa dela LAS, povezovanje z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami na regijski in nacionalni ravni);
H strokovna in organizacijska podpora delovanju
sprejemnega in dnevnega centra za odvisnike Novo
mesto.
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Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C, E in F,
morajo biti za uporabnike brezplačne. Prav tako morajo
biti preventivne dejavnosti, opisane pod točkama A in
B brezplačne za šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj
ne sme zgoraj navedenega načrtovanega preventivnega
dela po šolah zaračunavati šolam samim.
V postopku javnega razpisa bo izbran samo en
prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti skupine LAS dodeljena celotna razpisana sredstva.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije
(društva, zveze društev, ustanove in neprofitni zasebni
zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki
Sloveniji.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na en javni razpis Mestne
občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
– program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju, ki je predmet tega
razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
– v preteklih letih so bile do Mestne občine Novo
mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine
Novo mesto za področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev bodo uporabljena naslednja merila:
– ujemanje predloženega programa z namenom
razpisa;
– kvaliteta in realnost predloženega programa ter
jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu;
– realna finančna konstrukcija programa;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi
drugi finančni viri.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:
– v Mestni občini Novo mesto izvaja programe in
projekte s področja zasvojenosti že več let, pri čemer
gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost izvajanega dela med lokalnim prebivalstvom, posebej med
mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela
s človeškimi viri;
– prijavitelj je imel programe in projekte že sofinancirane iz občinskih proračunskih sredstev v preteklih
letih.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcu prijave za leto 2014. Prijava mora vsebovati
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izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave bodo
s sklepom zavržene.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS
in traja 15 dni. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 15. dne
od objave v Uradnem listu RS (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje delovanja
lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti
v Mestni občini Novo mesto za leto 2014«. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo
prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih delovnih dni od zaključka javnega
razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo
s sklepom župana zavržene.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od
izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranim
izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu
2014, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
11. Kraj, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo
Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo prejmejo na Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo na Mestni
občini Novo mesto ali na spletnih straneh Mestne občine
Novo mesto (www.novomesto.si, javna obvestila).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani prejmejo na Uradu za kulturo, zdravstvo
in socialo Mestne občine Novo mesto (Ivanka Kumelj,
tel. 07/39-39-324, e-pošta: ivanka.kumelj@novomesto.si.).
Mestna občina Novo mesto
Št. 093-1/2014-1

Ob-1637/14

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB-1), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Uradni list RS, št. 111/13) in Pravilnika
o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava (Uradni list
RS, št. 18/12) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok
v Občini Vipava v letu 2014
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov letovanj otrok in mladine.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh
dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter
združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipava (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in združenja,
ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj
otrok in mladine,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike
tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva,
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše
časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih
sredstev znaša 8.000 EUR za predlagatelje navedene
v 3 a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2014 za programe/projekte za katere so
bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10. aprila 2014 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – Sofinanciranje humanitarnih
programov/letovanja otrok v letu 2014«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga,
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
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8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh, www.
vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na Občini Vipava, tel. 05/364-34-11, e-mail: majda.sever@vipava.si.
Občina Vipava
Št. 330-9/2014

Ob-1638/14

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013, objavljenem v (Uradni list
RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08), ter Odloka o proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 12/14), objavlja Mestna občina Slovenj Gradec
(v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev
(državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014
(sofinanciranje v kmetijstvu in v gozdarstvu – skupinske
izjeme in de minimis).
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene
ukrepe znaša za sofinanciranje v kmetijstvu – skupinske izjeme 48.500,00 EUR in za sofinanciranje tehnične
podpore v gozdarstvu-de minimis 4.000,00 EUR in za
pokrivanje operativnih stroškov transporta – de minimis
10.000,00 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem
namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi
za skupinske izjeme, ki se bo izvajala v letu 2014 in
bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva, je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem
razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje
upravnega akta do zaključka razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži
skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom
iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi za
skupinske izjeme, na podlagi priloženega programa.
4. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu in pokrivanje operativnih stroškov transporta, pa se upoštevajo
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upravičeni stroški od 1. 1. 2014 do zaključka razpisnega
postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in
travnikov),
– vzpodbujanje diverzifikacije.
A1. Naložbe v obnovo travnikov in pašnikov
– višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo travnikov in pašnikov – dosejavanje.
Upravičeni stroški: stroški nakupa semen TDM
– 22 kg travno deteljnega semena na hektar dosejanega travnika in ena ura dosejavanja (priznan strošek
50€ / Ha).
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju
Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez
DDV, na območju z OMD, vendar skupno največ do
350 EUR na KMG.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar,
B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračun strojnega krožka oziroma nosilca dopolnilnih dejavnosti, oziroma druge pravne osebe,
– ortofoto posnetek z vrisano situacijo dosejavanja.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2014
– Naložbe v obnovo travnikov in pašnikov«.
A2. Naložbe v travniške sadovnjake
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih sadik visokodebelnih dreves. Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez
DDV, na območju z OMD, posamezniku se sofinancira
do 25 sadik.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov,
KMG-MID, davčno številko in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar,
B1- primar in C – primar),
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– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2014
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – fotokopijo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo
2014-Oživljanje travniških sadovnjakov«.
A3. Agromelioracije in ureditev poti
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR.
Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih
del, in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe del, razen drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje
in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjševanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %.
Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez
DDV, na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju
Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev;
– V primeru večjega števila vlagateljev imajo prednost tisti, ki za ta namen še niso prejeli sredstev oziroma
ki so manjkrat prejeli sredstva za ta ukrep.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar,
B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto posnetek
z označeno površino predvidenih agromelioracij.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis Kmetijstvo 2014
– Agromelioracije in ureditev poti«.
A4. Sofinanciranje kmetijske mehanizacije in opreme
– višina razpisanih sredstev: 20.000,00 EUR.
Pomoči se dodelijo za naložbe v poljedelsko zelenjadarsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciran bo strošek nakupa nove »male« kmetijske mehanizacije za zelenjadarstvo in sicer (strojiprekopalniki-freze od 10-80 cm delovne širine, gredičar
+ polagalec folije in namakalnih cevi, sadilec sadik,
sejalnica za setev semen v platoje, stroj za ribanje zelja.
Sofinanciran bo strošek nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo-minimum
velikosti 100 m2 ter morebitna potrebna avtomatika odpiranja in zapiranja, premična miza za vzgojo sadik, ter
tehnika za namakanje in ogrevanje.
Sofinancira se do 50 % skupne vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma največ
2.000,00 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju
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Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar,
B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– podpisano izjavo, s katero nosilec kmetijskega
gospodarstva zagotavlja, da se bo vsaj 5 let ukvarjal
s poljedelsko zelenjadarsko proizvodnjo.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2014-Sofinanciranje kmetijske mehanizacije in
opreme«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in
strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni
sposobnosti preživetja.
B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR
B2. Naloga 6706:Sofinanciranje – kmetijstvo splošno
– višina razpisanih sredstev: 9.000,00 EUR
B3. Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje
na področju živinoreje
– višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru
javne svetovalne službe,
– za stroške prehrane.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % vrednosti stroškov
z DDV; (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni
dovoljeno),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju
kmetijstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec in
registrirana stanovska (društva) in interesna združenja
in zveze, ki delujejo in pospešujejo razvoj na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne
občine Slovenj Gradec, razen društev, ki se ukvarjajo
z vzrejo malih živali in ribogojništvom.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in C – primar);
– predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja,
usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti;
Pomembno: najem prostora za izvedbo predavanj,
usposabljanj… bo priznan do višine zneska cene urne
postavke, po ceniku Mladinskega kulturnega center,
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Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec, povezava- http://www.
mkcsg.si/dokumenti/cenik_dvoran_MKC.pdf.
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra,
izpisek iz registra društev, …);
– zapisnik občnega zbora s programom dela društva za leto 2014, ter terminski in finančni načrt programa-društva;
– seznam aktivnega članstva-društva (dokazila
o plačani članarini- oziroma izjava predstavnika društva).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri ukrep se vlagatelj prijavlja).
B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo
2014 Sofinanciranje strokovnih društev«.
B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo
2014 Sofinanciranje – kmetijstvo splošno«.
B3. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo
2014 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C1. Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR: (naloga 6730)
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga
bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč
(članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Višina sofinanciranja: Sofinancira se do 100 % vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa z DDV,
oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu
družine ni dovoljeno).
Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo
izbrani na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so
registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Mestne občine Slovenj Gradec). Izvajalec je dolžan po
zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti
vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti
njihovi družinski člani.
Podpore se ne dodelijo:
– za stroške prehrane,
– za sofinanciranje pokritja stroškov, ki jih je izvajalec pri izvedbi aktivnosti plačal MO Slovenj Gradec.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis,
B – de minimis in C – de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2014 do zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra,
izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2014
– Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.
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D1. Pokrivanje operativnih stroškov transporta
– višina razpisanih sredstev: 10.000,00 EUR
Sofinancirajo se stroški transporta na odročnih območjih Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli, način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti transporta,
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog
z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Podpore se ne dodelijo za financiranje prevoza na
rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov za
prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Pokrivanje operativnih stroškov transporta (A – de minimis, B –
de minimis in C – de minimis),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti transporta,
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih območji z navedbo
razdalj in številom prevozov letno,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2014 do zaključka razpisa.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2014
– pokrivanje operativnih stroškov transporta«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu de minimis), ki se bo izvajala v letu 2014 in bo predmet prijave
na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo upravnega
akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti
do 10. decembra 2014, upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane
račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega izdanem upravnem aktu,
skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči
dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec osebno v sprejemni
pisarni – vložišču občine:
– za vse ukrepe do vključno 7. 4. 2014 (velja datum
poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv
in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2014 (ter ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila tega razpisa.
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VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2014,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog za vse ukrepe bo
najkasneje do 14. 4. 2014.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi
vloge. Rok dopolnitve je 3 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala
sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Mestna občina Slovenj Gradec bo z izbranimi izvajalci
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter
medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija ter tudi podrobni pogoji
upravičenosti stroškov, itd. (Pravilnik), je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
stran Mestna občina Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno
dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Splošna merila za ocenjevanje vlog – društva
B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
Društvo mora za sofinanciranje doseči najmanj
30 točk!
Tabela1:
Zap. št.

Merilo

1

Področje delovanja

2

Delež članov iz MOSG

kmetijstvo
podeželje
drugo
91–100 %
50–90 %
0–49 %

Št. točk
10
5
0
10
5
0
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Merilo

3

Aktivnost društva

4

Program društva

5

Večletne izkušnje pri delu s podeželskim
prebivalstvom iz razpisanih tem

Aktivnosti vključujejo tudi zunanje člane
Aktivnosti samo za člane
Aktivnosti samo za del članov
Nad 5 aktivnosti
2–4 aktivnosti
1 aktivnost
5 in več let izkušenj
2–4 leta izkušenj
1 leto izkušenj

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na
tel. 02/881-21-24 oziroma 88/121-26 ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1643/14
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
(Uradni list RS, št. 92/05, 106/08 in 30/10) ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 22/13) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2014
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci
in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na
področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ter evidenco
o plačani članarini,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu
številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za
sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture.
3. Predmet financiranja niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. Višina razpoložljivih sredstvih, namenjenih za
sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki je določena v proračunu Občine Črenšovci, znaša 8.780,00 EUR.
5. Ponudniki programov oddajo svoje ponudbe
na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave ali spletni strani, www.obcina-crensovci.si.
6. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Črenšovci.

Stran

Št. točk
10
5
0
10
5
0
10
5
0
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7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge ali oddajo osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura – razpis
2014«.
8. Rok za oddajo ponudb je 31. 3. 2014. Prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.
9. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni
v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
Ob-1644/14
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine v Občini Črenšovci ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 22/13) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja turizma,
druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2014
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
za leto 2014 se lahko prijavijo društva in organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– sedež v Občini Črenšovci,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, evidenco
o plačani članarini in stalo dokumentacijo kot jo določa
Zakon o društvih in
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Črenšovci za
leto 2014 je za sofinanciranje programov na področju
turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine predvideno 7.000,00 EUR.
3. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe
na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave oziroma spletni strani, www.obcina-crensovci.si.
4. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine v Občini Črenšovci.
5. Rok za prijavo je 31. 3. 2014. Prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega
dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.
6. Prijave pošljite ali oddajte osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
s pripisom »razpis 2014«.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo župan sklenil
pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Št. 478-46/2014-1-41/31

Ob-1660/14

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

št. 86/10, 75/12 in 47/13), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Kranj za leto 2014, sprejetega na 29. seji Sveta
Mestne občine Kranj dne 18. 12. 2013, dopolnjenega na
30. seji dne 29. 1. 2014 in 31. seji dne 26. 2. 2014, ter
na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P – 202, številka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 36,47 m2, ki stoji
na zemljišču parcelna številka 534/172, k.o. Mostec,
v Termah Čatež, za izklicno ceno 20.300,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
2. Nepremičnina – počitniška hiša P – 123, številka
stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 49,00 m2, ki stoji na
zemljišču parcelna številka 553/139, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 23.100,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 94/8, v približni izmeri 2.742 m2 in del zemljišča
parcelna številka 269/2, v približni izmeri 391 m2, obe
k.o. Struževo, za izklicno ceno 169.401,31 EUR (brez
vključenega DDV), skupaj s pravnomočnim gradbenim
dovoljenjem, ki je namenjeno za gradnjo dveh stanovanjskih blokov v Struževem – gradbena parcela objektov B in C. Vrednost projektne dokumentacije in geodetskega posnetka znaša 78.831,90 EUR, komunalni
prispevek znaša cc. 246.000,00 EUR in niso vključeni
v ceni.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe
podzemne komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 209/18, gozd, v izmeri 269 m2, k.o. 2105 – Britof, za
izklicno ceno 28.057,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
Zemljišče je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe
podzemne komunalne infrastrukture.
5. Nepremičnina – poslovni prostor, v kleti večstanovanjske poslovne stavbe, na naslovu Oldhamska
cesta 14a, 4000 Kranj, skupaj s pripadajočim delom
na splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka zemljišča 955/24, k.o. 2100 – Kranj, ID
znak: 2100-2229-4, v izmeri 24,69 m2, za izklicno ceno
14.100,00 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
6. Nepremičnina – štirisobno stanovanje, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Župančičeva ulica 27, 4000 Kranj, skupaj s pripadajočim delom na
splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripadajočim
deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna
številka zemljišča 61/3, vse k.o. 2122 – Huje, ID znak:
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2122-219-3, neto tlorisna površina 104,37 m2, uporabna
tlorisna površina 73,81 m2. Stanovanje je zasedeno. Vse
stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse
stroške iz pogodbe nosi kupec.
7. Nepremičnina – poslovni prostor v kleti objekta
na naslovu Koroška cesta 29, 4000 Kranj, skupaj s pripadajočim delom na splošnih skupnih delih stavbe in
skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem
stoji stavba parcelna številka 321, k.o. 2100 – Kranj,
v izmeri 132,80 m2, za izklicno ceno 55.100,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin
in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Poslovni prostor
je zaseden.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega
razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek,
dne 25. 3. 2014, ob 10. uri, v sejni sobi št. 9, na naslovu
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje
pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim
dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Splošno službo
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do
ponedeljka, dne 24. 3. 2014, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji,
ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki
ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu
(lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO,
samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna
oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za
katerega zaprosi najkasneje do srede, dne 19. 3. 2014,
na Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe in osnutkom pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine,
ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve
18 75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj,
z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako
točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke
razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
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mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik
poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj, v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na
promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine
oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na
podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. Nepremičnine se kupujejo po načelu videno-kupljeno.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega
razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno
pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna
cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine
za večkratnik zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna
cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične
stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se
opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 04/237-31-63 ali 04/23-73-158.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale
informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba in bodo objavljene na internetni strani: www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe,
lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 410-40/2014

Ob-1682/14

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/1146/13 in
101/13), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12)
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
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javni razpis

za sofinanciranje dogodkov
v Občini Krško za leto 2014
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih
organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Krško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2014.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež/prebivališče v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– s svojim delom posredno promovirajo ali povečujejo prepoznavnost Občine Krško in
– predmet financiranja je v javno korist.
Društvo se na ta razpis lahko prijavi le enkrat letno
in če z dogodkom niso kandidirali oziroma pridobili sredstva na drugem razpisu Občine Krško.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2014 je 22.000,00 €. Sredstva so
zagotovljena na proračunski postavki 1133 – Stroški
pokroviteljstev in prireditev. Sredstva se delijo na podlagi
pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila, ki
so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek 850,00 € bruto.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2014 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Pogodbena sredstva se uporabljajo
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu
s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali
svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka
2. dogodek
3. realno finančno ovrednotenje vloge
4. dostopnost dogodka javnosti,
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši javnosti,
6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov,
7. pomembnost za občinski prostor
8. inovativnost
V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti
društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško –
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe,
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik
oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh

do 12 točk
do 10 točk
do 15 točk
do 12 točk
do 18 točk
do 8 točk
do 15 točk
do 10 točk
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faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.
VII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter
podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za leto 2014 in
5. priloga: podpisana pogodba o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2014.
VIII. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga«.
IX. Obravnava vlog
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne
v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan
v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog
ne bo javno).
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del
javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku, predložitvi finančnega poročila z izjavo ter skladno z določili
podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini
Krško v letu 2014.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev direktorica Občine Krško v roku 10 delovnih dni
od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od
dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času
uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni
strani, www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/498-12-01, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
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Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014) in
Programa kulture Občine Prevalje za leto 2014, Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2014
sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2014.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2014 sofinancirali iz
proračuna Občine Prevalje.
IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet
javnega razpisa:
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2014
sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene,
plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr.
dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno
strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi
ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– program je nekomercialne narave – to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena
in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in
– program poteka redno, organizirano in ustrezno
strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem
koledarskem letu;
– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:
– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma
javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni
prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar ta pravilnik določa drugače in
– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take
prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine
in v skladu z zahtevanimi kriterijih in standardi občine.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske,
organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
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– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco
o plačani članarini;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine
za leto 2014, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v skupni višini 36.156 €, od
tega sredstva v višini 23.502 € za programe v letu 2014
in sredstva v višini 12.654 € za uspešnost in kvaliteto
izvajalcev.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2014.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
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Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec
pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini
Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav: predlagatelji
morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu
občine ali po pošti najpozneje do 3. 4. 2014 na naslov:
Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje za leto 2014«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 12. ure.
Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izvajalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 7. 4. 2014 ob
8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2014.
Občina Prevalje
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Javne dražbe
Št. 478-64/2014-1

Ob-1719/14

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
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
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 5 (nezasedeno),
v I. nad. v izmeri 63,60 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden.
št. stavbe 924 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak
2525-924-5 s kletjo, letnik 1978, tablica MO 25027.
a. Ogled stanovanja: 27. 3. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 42.000,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova
ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 19 (nezasedeno), v IV.
nad. v izmeri 66,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št.
stavbe 924 in posameznega dela št. 19, celotni ID znak
2525-924-19 s kletjo, letnik 1978, tablica MO 25036.
a. Ogled stanovanja: 27. 3. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 34.000,00 EUR.
B. Garaže
1. Garaža št. 64 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-64, (prazno). Tablica MORS 30053.
a. Ogled garaže: 17. 3. 2014 in 24. 3. 2014 od
9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 10.000,00 EUR.
2. Garaža št. 58 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-58, (prazno). Tablica MORS 30048.
a. Ogled garaže: 17. 3. 2014 in 24. 3. 2014 od
9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 10.000,00 EUR.
3. Garaža št. 55 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-55, (prazno). Tablica MORS 30045.
a. Ogled garaže: 17. 3. 2014 in 24. 3. 2014 od
9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 10.000,00 EUR.
4. Garaža št. 82 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-82, (prazno). Tablica MORS 30069.
a. Ogled garaže: 17. 3. 2014 in 24. 3. 2014 od
9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 10.000,00 EUR.
5. Garaža št. 84 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom
1732-422-84, (prazno). Tablica MORS 30071.

a. Ogled garaže: 17. 3. 2014 in 24. 3. 2014 od
9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 10.000,00 EUR.
C. Zemljišča in objekti
1. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. 2167
Rateče, Občina Kranjska Gora, (prazna) parc. št. 1094/7,
ID znak 2167-1094/7-0, v skupni izmeri 1.341 m2 s stavbo št. ID 2167-36 in 2167-37.
a. Nepremičnina je prazna oseb in polna neuporabnih stvari, ki jih odstrani kupec.
b. Po potrdilu o namenski rabi je osnovna namenska raba (površine za obrambo) in podrobnejša namenska raba (površine za razpršene gradnje) do spremembe občinskega prostorskega akta.
c. V korist parc. št. 1094/7 je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost nujne poti po severnem delu parc.
št. 1094/5 ob škarpi 3 m.
d. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 041/397-954,
kontakt Lesar Anton).
e. Izklicna cena 165.325,00 EUR.
2. Nekdanja vojaška stražnica Terča (zasedena)
v Občini Črna na Koroškem, k.o. 902 Podpeca, parc.
št. 458/6, po Gurs v skupni izmeri 1305 m2, ID znak
902-458/6-0 s stavbo z 1 delom v neto površini 246 m2
z ID znakom 902-1, zgrajenim v letu 1972 obnovljen
1998 in stavbo z 1 delom v neto površini 12,60 m2 z ID
znakom 902-70.
a. Prodajana nepremičnina je v območjih varovanj
in omejitev: erozijkso območje za katerega veljajo zaščitni ukrepi, Ekološko pomembno območje – EPO: Kamniško Savinjske Alpe, evidentiran telekomunikacijski vod
in gozdna cesta, odsek 113057 Mihelo razpotje–Štenge.
b. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 041/615-093,
Slemenšek Matej).
c. Izklicna cena 62.300,00 EUR.
3. Nekdanja vojaška stražnica »Dragomir Brenčič«
(zasedena), Občina Miren - Kostanjevica, k.o. 2329
Nova vas, parc. št. 1492/1, po Gurs-u v skupni izmeri
4643 m2, ID znak 2329-1492/1-0 s stavbo z 1 delom
v neto površini 23,80 m2 z ID znakom 2329-33, zgrajene
v letu 1961, s stavbo z 1 delom v neto površini 10,80 m2
z ID znakom 2329-34 in s stavbo z 1 delom v neto površini 74,10 m2 z ID znakom 2329-35 in, parc. št. 1492/2,
po Gurs v skupni izmeri 166 m2, ID znak 2329-1492/2-0
s stavbo z 1 delom v neto površini 167,60 m2 z ID znakom 2329-36.
a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele
po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena na
UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi
v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka
prodaje. Razlog navedenega izhaja iz potrdila o namenski rabi zemljišča ki izkazuje, da je del parc. št. 1492/1,
k.o. 2325 Miren, na območju kmetijskih zemljišč, ki pa
se prodaja na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih in
gozdovih.
b. Na nepremičninah obstaja predkupna pravica
občine.
c. Ogled: (po predhodni najavi na tel.
05/335-8164, Šinigoj Marjeta.
d. Izklicna cena 124.300,00 EUR.
4. Nezazidano stavbno zemljišče, Občina Ajdovščina, k.o. 2391 Vipavski križ, parc. št. 1074/15,

697

Stran

698 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

po Gurs-u travnik v skupni izmeri 3380 m2, ID znak
2391-1074/15-0.
a. Ogled nekdanje stražnice: (možen samostojno
oziroma po predhodni najavi na tel. 041/397-954, kontakt
Lesar Tone oziroma Šinigoj Marjeta, tel. 05/335-8164).
b. Izklicna cena 128.800,00 EUR.
5. Zemljišče v Občini Lendava, k.o. 167 Čentiba, parc. št. 29, po Gurs-u neplodno v skupni izmeri
4379 m2, ID znak 167-29/0-0.
a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele
po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena
na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati
tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega izhaja iz potrdila
o namenski rabi zemljišča, ki izkazuje, da je del, parc.
št. 29, k.o. 167 Čentiba na območju kmetijskih zemljišč,
ki pa se prodaja na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih in gozdovih.
b. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni najavi
na tel. Erlih Bojan, 041/680-148).
c. Izklicna cena 5.000,00 EUR.
d. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Otovec v Občini Črnomelj. k.o. Talčji vrh.
Prodaja po sklopih (priloga skica na www.mors.si)
razpolaganje s stvarnim premoženjem.
1. Sklop 4
Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15 (z ID znakom 1536-2404-15-0) njiva, v izmeri 343 m2, vinograd
827 m2, pašnik, v izmeri 2.521 m2, pašnik, v izmeri
942 m2, gozd, v izmeri 705 m2, parc. št. 5291/10 (z ID
znakom 1536-5291-10-0), pot, v izmeri 123 m2 in parc.
št. 2619/15 (z ID znakom 1526-2619-15-0), gozd, v izmeri 80 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh, (skupaj, v izmeri 5.541 m2), v skupni vrednosti 22.200,00 EUR in ½
Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče,
parc. št. 2404/12 (z ID znakom 1536-2404-12-0) njiva,
v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh
(skupaj 2.745 m2), v vrednosti 4.100,00 EUR.
a. Izklicna cena: 26.300,00 EUR.
2. Sklop 5
Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2, letnik 1930)
Tablica MO 10141, parc. št. 2404/11 (z ID znakom
1536-2404-11-0), njiva, v izmeri 2.757 m2, njiva, v izmeri
461 m2, travnik, v izmeri 379 m2, pašnik, v izmeri 307 m2,
pašnik, v izmeri 2.670 m2, pot, v izmeri 225 m2, stavbišče, v izmeri 45 m2, stavbišče, v izmeri 222 m2, vse
k.o. 1536 Talčji vrh, skupaj 7.066 m2, v skupni vrednosti
28.300,00 EUR in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče, parc. št. 2404/12 (z ID znakom
1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri
2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2,
vse k.o. 1536 Talčji vrh (skupaj 2.745 m2), v vrednosti
4.100,00 EUR.
a. Izklicna cena: 32.400, 00 EUR.
3. Sklop 13
Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo)
(397,80 m2, letnik 1988), parc. št. 2404/5 (z ID znakom 1536-2404-5-0) njiva, v izmeri 601 m2, travnik,
v izmeri 690 m2, travnik, v izmeri 1.913 m2, travnik,
v izmeri 658 m2, travnik, v izmeri 1.866 m2, gozd,
v izmeri 1.340 m2, z objektom št. 1536-840, tablice MO
10156, parc št. 5291/5 (z ID znakom 1536-5291-5-0),
pot, v izmeri 323 m2, parc. št. 5334/6 (z ID znakom
1536-5334-6-0), pot, v izmeri 288 m2, parc. št. 3394/6
(z ID znakom 1536-3394-6-0), pašnik, v izmeri 289 m2,
parc. št. 2619/1 (z ID znakom 1536-2619-1-0), njiva,
v izmeri 436 m2, njiva, v izmeri 298 m2, travnik, v izmeri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
676 m2, gozd, v izmeri 414 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh,
skupaj 9.792 m2.
a. Izklicna cena: 51.000,00 EUR.
4. Sklop 14
Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8 (z ID znakom
1536-2404-8-0), pašnik, v izmeri 2.103, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 3.200,00 EUR.
5. Sklop 20
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4 (z ID znakom
1536-2619-4-0), njiva, v izmeri 553 m2, travnik, v izmeri
278 m2, (skupaj 831 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. (po OPN
na parceli predvidena čistilna naprava).
a. Izklicna cena: 3.300,00 EUR.
6. Sklop 21
Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2,
letnik 1988, št. objekta 801, tablica MO 10153), parc.
št. 2619/5 (z ID znakom 1536-2619-5-0), njiva, v izmeri
422 m2, sadovnjak, v izmeri 428 m2, travnik, v izmeri
3.549 m2, travnik, v izmeri 501 m2, gosp. poslopje, v izmeri 155 m2, (skupaj 5.055 m2), parkirišče s tablico MO
št. 16707, k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 41.800,00 EUR.
7. Sklop 22
Stavbno zemljišče s podzemnim skladiščem (v izmeri 409,80 m2 z objektoma št. 1144 s tablico MO
10154), parc. št. 2619/10 (z ID znakom 1536-2619-10-0),
sadovnjak, v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 40.500,00 EUR.
8. Sklop 25
Stavbno zemljišče s protipožarno postajo (80 m2,
letnik 1982 z objektom št. 806, tablica MO 10143) parc.
št. 2619/13 (z ID znakom 1536-2619-13-0) njiva, v izmeri 1.648 m2, sadovnjak, v izmeri 2.077 m2, sadovnjak,
v izmeri 695 m2 sadovnjak, v izmeri 1.959 m2, pot, v izmeri 28 m2, stavbišče, v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2),
k.o. 1536 Talčji vrh.
a. Izklicna cena 30.000,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin
Oglede stanovanj boste lahko opravili ob terminih
določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo
dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728 0120, za garaže
na Pesarski v Ljubljani Žagar Darko, tel. 051/690-901.
Oglede drugih nepremičnin (zemljišč in objektov), pa
boste lahko opravili samostojno oziroma po predhodni najavi navedeni ob vsaki nepremičnini posebej. Za
gospodarsko cono Otovec v Občini Črnomelj. k.o. Talčji vrh na tel. 041/397-954, Anton Lesar, kamor lahko
pokličete tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede
vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi
na tel. 01/471-2213, od 13. 3. 2014 do 9. 4. 2014, med
8. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu
videno kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo
upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna zemljišča DDV v višini 22 % oziroma
2 % davek na promet nepremičnin za stanovanja in
zazidana stavbna zemljišča, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško
knjigo, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
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– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114
sklic 11 19119-7141998-100000. Dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Kupnina se lahko plačajo pravne osebe, tudi obročno, kadar izklicna oziroma izklicana cena znaša:
– od 50.000,00 EUR do 80.000,00 EUR/največ v 2
obrokih, (prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po podpisu pogodbe in izstavitvi računa prodajalca, drugi pa
v enem letu po plačilu prvega obroka in izstavitvi računa
prodajalca),
– od 80.001,00 EUR naprej/največ v 3 obrokih
(prvi obrok zapade v plačilo v 30. dneh po podpisu
pogodbe in izstavitvi računa prodajalca, drugi obrok
zapade v plačilo v enem letu po plačilu prvega obroka
in izstavitvi računa prodajalca in tretji obrok zapade
v plačilo dve leti po plačilu prvega obroka in izstavitvi
računa prodajalca).
V primeru plačila na obroke mora kupec (pravna
oseba) neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in
sicer z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi
poziv brez ugovora, ki jo dostavi prodajalcu takoj po
podpisu pogodbe najkasneje pa po plačilu prvega obroka (30 dni po izstavitvi računa MORS) sicer se šteje, da
je pogodba razdrta in se vplačana kavcija zadrži.
Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 11
19119-7141998-100000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 9. 4. 2014, do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 100. javna
dražba 10. 4. 2014« s pripisom na hrbtni strani ovojnice
ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih
dokumentov:
a. potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno
številko TRR računa za primer vračila kavcije;
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b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), 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);
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti 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);
d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro
največ 30 dni;
e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
a. davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne 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) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena
oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe
Predvidena prodaja bo potekala 10. 4. 2014, ob
11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu
Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Razpisi delovnih mest
Ob-1627/14
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi sklepa 64. redne seje sveta zavoda z dne 21. 2. 2014, razpisuje prosto delovno mesto
strokovni/a vodja zavoda.
Za strokovno/ega vodjo je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še naslednje pogoje, ki predvidevajo:
– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (UPB-2; Uradni list RS, št. 3/07, 122/07
– Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12),
– pet let delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi
s svetom zavoda za opravljanje dela s polnim delovnim
časom, za mandatno dobo petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis v zaprti kuverti na naslov: SVZ
Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Svet zavoda – za
razpis«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec
Št. 0096/2014

Ob-1628/14

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 13/96), 10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica (Uradni list RS, št. 125/04 … 51/05), 26. in 28. do
30. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica (11. 5.
2006 … 26. 2. 2009, prečiščeno besedilo Intranet 24. 4.
2009) ter sklepa 2. redne seje sveta zavoda dne 27. 1.
2014 o pričetku postopka imenovanja direktorja; Svet
zavoda Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča –
Cerknica razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri (VII/2),
– opravljen specialistični izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj zdravstvene smeri
ustrezne dejavnosti zavoda,
– dodatna funkcionalna znanja iz managementa,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa v ovojnici
z oznako »Za razpis«, na naslov: Svet zavoda, ZD Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.
O izbiri bomo kandidata obvestili najkasneje
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča – Cerknica

Št. 49/14

Ob-1629/14

Svet zavoda Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi na podlagi 28. člena Statuta VDC Zagorje
ob Savi, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.
US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
sklepa Sveta zavoda VDC Zagorje ob Savi z dne, 26. 2.
2014, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ice Javnega zavoda VDC Zagorje ob
Savi.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu
s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12).
Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let, predvidoma od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, razvojni program dela VDC Zagorje ob Savi za mandatno
obdobje ter življenjepis, pošljejo kandidati v roku osem
dni po objavi, v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis direktorja«, na naslov: Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi,
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi
Št. 11/2014

Ob-1640/14

Svet Centra za socialno delo Kočevje razpisuje na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17I/91 – I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93
– ZP-G, 66/93 – ZP-H, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92,
11/14 – popr., 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 79/99 –
ZJF, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 21/13 – ZDR-1 in 78/13 – popr.), 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3,
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl.
US: U-I-136/07 – 13, 40/12 – ZUJF), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US:
U-I-11/07 – 45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in
57/12), 25. člena Statuta Centra za socialno delo Kočevje in sklepa 3. seje Sveta Centra za socialno delo
Kočevje z dne 27. 2. 2014, delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Kočevje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona
o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu in
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije
za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega
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programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha,
ali:
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu,
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu in
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa
ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
življenjepisom, potrdilom o nekaznovanosti, potrdilom
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in vizijo dela Centra za socialno delo Kočevje za mandatno
obdobje (do leta 2019) naj kandidati pošljejo na naslov,
Center za socialno delo Kočevje, Ljubljanska c. 9, 1330
Kočevje, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava
na razpis za delovno mesto direktorja«, v roku 8 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Svet Centra za socialno delo Kočevje
Ob-1641/14
VIZ Vrtec Mavrica Izola, Osvobodilne fronte 15,
6310 Izola, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 26. 2.
2014 objavlja razpis delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice 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/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 12. 7. 2014.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka
lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora
pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku
mandata),
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a ali
kopija delavske knjižice),
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
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pošljite v roku 8 po objavi razpisa, v zaprti ovojnici
na naslov Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola, Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj –
prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena
v tajništvu vrtca, na naslovu, Osvobodilne fronte 15,
Izola, najkasneje do 14. 3. 2014, do 14. ure.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
VIZ Vrtec Mavrica Izola
Št. 0091/2014

Ob-1642/14

Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Kočevje, št. 690/03, z dne 2. 12. 2003, Svet Doma
starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, objavlja javni razpis za
direktorja/ico Doma.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje in priložijo naslednje listine:
1. zahteve iz prvega odstavka 56. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami)
a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah)
2. priložiti življenjepis
3. priložiti program dela in vizijo razvoja Doma
4. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni
po objavi.
Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog
ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja Doma bo Svet
izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju,
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, vendar
pa ne pred 9. 6. 2014.
Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami, v pismeni obliki, priporočeno, po pošti na naslov:
Svet Doma starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22,
1330 Kočevje, s pripisom »Razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku
30 dni po objavi razpisa.
Svet Doma starejših občanov Kočevje
Št. 2014-99/1

Ob-1645/14

Svet Osnovne šole Idrija, Lapajnetova ulica 50,
5280 Idrija, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,
8/96,36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in
sklepa Sveta javnega zavoda Osnovne šole Idrija z dne
27. 2. 2014 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati 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 in 65/09, 20/11, 40/12).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2014.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski
izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga ministrstvo
za pravosodje in javno upravo), potrdilo sodišča, da
kandidat/ka ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno
pristojno okrajno sodišče), pisna izjava, da pri kateremkoli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, kratek življenjepis ter vizija in program
vodenja šole), pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola Idrija,
Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, z oznako “Prijava za
razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Idrija
Št. 24/14

Ob-1658/14

Svet zavoda Osnovne šole Litija, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija, na podlagi sprejetega sklepa 5. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Litija,
dne 27. 2. 2014, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice/ 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;).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a 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/ka ni
v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Litija, Cesta
komandanta Staneta 2, 1270 Litija, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Litija
Št. 7/2014

– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjem delu in delovnih izkušnjah,
– kratek življenjepis,
– vizijo razvoja regijskega zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju,
ki ga poda minister za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Vlogo s potrebnimi prilogami morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov: Svet Varstveno delovnega centra Šentjur, Ljub
ljanska cesta 6b, 3230 Šentjur, s pripisom: »Razpis za
direktorja«. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog
ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet varstveno delovnega centra Šentjur

Ob-1659/14

Svet varstveno delovnega centra Šentjur, Ljub
ljanska cesta 6b, 3230 Šentjur, na podlagi 35. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Šentjur
in sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2. 2014 objavlja
razpis za
direktorja/direktorico Varstveno delovnega centra Šentjur.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladne s 56., 57. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
ZSV-UPB2).
Kandidati morajo imeti vodstvene in organizacijske
sposobnosti za vodenje regijskega zavoda.
Pisni prijavi je potrebno priložiti:

Ob-1661/14
Na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji sveta
zavoda, dne 27. 2. 2014, Svet osnovne šole Toneta
Okrogarja, Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi, 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, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, pridobljenem nazivu,
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnatelj
skem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže
vanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča,
da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti
starejše od 30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Osnovne šole Toneta Okrogarja, Šolska
ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom »Za razpis
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 osnovne šole Toneta Okrogarja
Št. 64/2014

Ob-1662/14

Svet zavoda OŠ Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne, 28. 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 in 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.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
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Predvideni začetek dela bo dne 1. 6. 2014.
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, ki ne smeta biti starejša od
30 dni, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda OŠ Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje, 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.
Sveta zavoda OŠ Podbočje
Št. 2014/93

Ob-1663/14

Na podlagi sklepa Sveta Srednje šole Jesenice, ki
je bil sprejet na 12. redni seji sveta, dne 26. 2. 2014,
Svet Srednje šole Jesenice razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
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).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
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 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Srednje šole Jesenice, Ulica
bratov Rupar 2, 4270 Jesenice, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Srednje šole Jesenice
Št. 0024/2014

Ob-1664/14

Svet socialno varstvenega zavoda Dom Tisje, Črni
Potok 13, Šmartno pri Litiji, na podlagi določil Zakona
o zavodih ((Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 20., 34. in 35. člena Statuta Doma
Tisje in v skladu s sprejetim sklepom sveta Doma Tisje
z dne 26. 2. 2014, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja.
Za direktorja m/ž Doma Tisje Šmartno pri Litiji je
lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še sledeče:
– ima VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07);
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– ima izkušnje na področju vodenja;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (četrti odstavek 56. člena). Za direktorja
je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega
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programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če
tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi
zakona preneha;
ali (ne glede na pogoje iz prve in druge alineje) – prvi
odstavek 57. člena ZSV UPB2:
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena in dvajset
let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva.
In še dodatno:
– organizacijske sposobnosti in smisel za delo z ljudmi, kar dokazuje s svojim preteklim delom;
– predloži program dela zavoda;
– kandidati naj k vlogi priložijo svoj življenjepis.
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno
obdobje 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu s kratkim življenjepisom in programom dela zavoda naj kandidati v zaprti zapečateni
ovojnici s priporočeno pošto pošljejo na naslov: Dom
Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji, z oznako
»Svet zavoda – za razpis direktorja«, s pripisom »Ne
odpiraj!«
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku
30 dni.
Svet Doma Tisje Šmartno pri Litiji
Su 040501/2014-3/2

Ob-1665/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi
1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani (pravdno področje).
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika,
določene v 10. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-1672/14
Svet Knjižnice Logatec na podlagi 14. in 15. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Logatec
(Logaške novice, 18. 12. 2003, št. 12, dopolnjen Logaške novice, 4/09) objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja.
Delovno mesto se razpisuje za petletni mandat,
s polnim delovnim časom.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj
bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega
programa dela.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti najkasneje
v dveh letih od imenovanja.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(izdaja pristojno sodišče).
Pisne prijave z dokazili pošljite do 25. 3. 2014
na naslov: Knjižnica Logatec – Svet knjižnice, Tržaška
cesta 44, 1370 Logatec, s pripisom »Razpis za direktorja«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Logatec
Ob-1685/14
Svet OŠ Poljane, Ljubljana, na podlagi 4. redne
seje dne 27. 2. 2014 skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidati/ke morajo za imenovanje in funkcijo ravnatelja/ice 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, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogoje (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku, program vodenja zavoda in kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet

Osnovne šole Poljane, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana,
s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Poljane
Št. 17/14

Ob-1694/14

Svet zavoda Srednje elektro-računalniške šole Maribor razpisuje na podlagi 19. sklepa, sprejetega na 2.
redni seji, dne 3. 3. 2014, delovno mesto
ravnatelja/ ravnateljice.
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;).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 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 Srednje elektro-računalniške šole
Maribor, Smetanova ulica 6, Maribor, 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 Srednje elektro-računalniške šole
Maribor
Ob-1701/14
Na osnovi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na
6. seji dne, 20. 2. 2014, Svet zavoda Osnovne šole
Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja-ice 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;).
Kandidati-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014. Izbrani
kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidira se lahko tudi brez ravnateljskega izpita, imenovani
ravnatelj-ica pa si ga mora pridobiti najpozneje eno leto
po začetku mandata),
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat-ka ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
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– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
– program vodenja zavoda,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Poljčane, Dravinjska cesta 26,
2319 Poljčane, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja-ice”.
Kandidati-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Poljčane
Št. 013-1/2010

Ob-1707/14

Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 171/91-I, 55/92 – ZVDK, 13/93 –
ZP-G, 66/93 – ZP-H, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1 in 78/13 – popr.),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 24. člena
Statuta Centra za socialno delo Slovenj Gradec ter sklepa seje sveta z dne 27. 2. 2014, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Slovenj
Gradec.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona
o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj,
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj,
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo
Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec,
z oznako »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec
Št. 60/14

Ob-1715/14

Svet šole Srednje vzgojiteljske šole na podlagi sklepa 3. redne seje sveta šole razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice SVŠGL.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
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ne pogoje, skladno 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 in 20/11). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2014 oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (lahko se kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa
si ga imenovani ravnatelj/ravnateljica pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje;
pošljite v zaprti ovojnici s pripisom Za razpis ravnatelja/ice v 10 dneh po objavi tega razpisa na naslov:
Svet šole SVŠGL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljub
ljana, z oznako: »Javni razpis za prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice SVŠGL«.
Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izboru bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po izbiri
kandidata.
Svet šole SVŠGL
Št. 37/4-2014

Ob-1716/14

Svet
zavoda
Glasbene
šole
Hrastnik,
Cesta 1. maja 61, 1430 Hrastnik, na podlagi sklepa
sveta zavoda z dne 25. 2. 2014 in 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 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).
Kandidati/tke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole (zavoda).
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014.
Izbrani/a kandidat/tka bo imenovan/a 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/tka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Hrastnik,
Cesta 1. maja 61, 1430 Hrastnik, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja”.
Kandidat/tka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje. Potrdilo iz kazenske evi-
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dence o nekaznovanosti ne sme biti starejše od enega
meseca.
Kandidati/tke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Hrastnik
Ob-1717/14
Svet zavoda OŠ Šempeter v Savinjski dolini, Šolska ul. 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, razpisuje na
podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 20. 2. 2014 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 1. 9. 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 OŠ Šempeter v Savinjski
dolini, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,
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 Šempeter v Savinjski dolini
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Druge objave
Št. 36004-3/2014

Ob-1633/14

Obvestilo o zaključku Javnega poziva
za nepovratne finančne pomoči
pravnim osebam za električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv za nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila 27SUB-EVPO14 (Uradni list RS, št. 14/14) zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne pomoči vlagateljev že presegle vsa
razpisana sredstva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 32/1/1

Ob-1630/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Solčava, Solčava 12a, parc. št. 503/5 in
503/6, k.o. Solčava.
c) Vrsta nepremičnine: bencinski servis z vgrajenimi podzemnimi rezervoarji s pripadajočim zemljiščem,
v deležu 57/100.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 37.599,62 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 27. 3.
2014, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Solčavi – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 20. 6. 2014.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 27. 3. 2014, ob 9.30, v sejni sobi,
VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 31/1/1

Ob-1631/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Maribor, Tržaška cesta 39, parc. št. 2909/0,
k.o. Ob železnici.
c) Vrsta nepremičnine: skladiščni prostori s pripadajočim zemljiščem v deležu 38/1000.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 54.910,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
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Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 27. 3.
2014, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Mariboru – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 20. 6. 2014.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 27. 3. 2014 ob 9.15, v sejni sobi,
VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 297/1

Ob-1632/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni
list RS, št. 96/09 – ZBR-UPB2, št. 83/12) in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo mobilne hladilnice
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet prodaje je prodaja mobilne hladilnice
naslednjih karakteristik:
Leto proizvodnje 2000
Opis:
Osnova: kontejner dimenzij 2600 × 2500 × 9200.
Kontejner je izoliran; stene so sestavljene iz fasadnih
plošč Trimoterm FTV 150 RAL 9002 v sestavi (Fe 0,6 mm
pocinkana, barvana, drobno profilirana pločevina/mineralna volna debeline 150 mm/Fe 0,6 pocinkana, barvana,
drobno profilirana pločevina), vključno z vijačnim materialom. Finalna obloga tal oziroma podnega elementa je
lepljeni PVC. Stropni element ima dodatek z oblogo iz FT
jeklene profilacije 6 mm poc. obarvane grobo profilirane
pločevine. Kontejner ima dva nadstreška – nad vrati in
nad agregatom. Kontejner ima sredi bočne stene vgrajena vrata iz nerjaveče Inox pločevine, polnjena s poliuretanom deb. 150 mm, dimenzija vrat 1000/200 mm.
Hladilna oprema: hlajenje in gretje kontejnerja je
izvedeno z dvema ločenima hladilno-grelnima agregatoma z ustrezno kapaciteto gretja in hlajenja. Kapaciteta vsakega hladilno-grelnega agregata zadošča za
pokrivanje cca 60 do 70 % potreb po hlajenju in gretju.
V primeru izpada oziroma okvare enega od agregatov je
tako zagotovljeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje
zahtevanih pogojev večini primerov zunanjih temperaturnih pogojev. Agregat sestavlja hermetični kompresor,
zračni kondenzator, aksialni ventilator in vsa potrebna
hladilno-tehnična avtomatika. Vsi elementi so nameščeni na dno ohišja agregata in medsebojno funkcionalno
povezani. Regulacija gretja in hlajenja je izvedena z digitalnim mikroprocesorskim regulatorjem temperature

v območju od +2 do +8 0C in vzdrževanje izbrene temperature zdrka v kontejnerju (npr. +6 0C) ob kakršni koli
zunanji temperaturi.
Gretje in hlajenje v samem kontejnerju je izvedeno
z dvema dinamičnima uparjalnikoma, ki sta pritrjena
na sredino stropa kontejnerja. Uparjalnik ima vgrajene
aksialne ventilatorje za prisilno cirkulacijo zraka. Uparjalnik je z izoliranimi bakrenimi cevmi in električnim
kablom povezan s hladilnim agregatom. Odtaljevanje
uparjalnika je avtomatsko s timerjem regulatorja. Odtok
kondenzata iz zbirnega korita pod uparjalnikom je speljan po principu prostega odtekanja iz kontejnerja preko
vodnega sifona. Za gretje zraka pa so na uparjalnik pritrjeni električni grelci.
Elektro stikalna omarica z vsemi potrebnimi elementi za nastavitev kontrolo in zaščito delovanja hladilnega sistema in gretja je montirana na steni kontejnerje
(zadnji) ob hladilno-grelnih agregatih.
Električna inštalacija: razdelilna omara z glavnim
stikalom in možnostjo priključitve na stabilno električno
omrežje napetosti 220/380 V 0,50 Hz. Krmiljenje ima
funkcijo avtomatske priključitve ob izpadu električne napetosti stabilnega omrežja na nadomestno električno
napajanje iz elektro agregata. Zaščita pred visoko napetostjo, ozemljitev napeljave po kablih ustrezne propustnosti po ISO normah.
Osvetlitev s petimi flurescentnimi vodotesnimi svetili.
Kovinski regali: so iz nerjaveče pločevine. Dimenzija: višine 2 m, štirine 1 m in globine 0,5 m, s šestimi
policami (3 kos).
3. Izhodiščna cena znaša 6.450,00 EUR.
Mobilna hladilnica se prodaja po načelu »videno –
kupljeno«. Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba
(Priloga št. 1). Objava in priloge so dostopne na spletni
strani prodajalca: www.zrsbr.si.
4. Mobilna hladilnica bo prodana ponudniku, ki bo
ponudil najugodnejšo ceno. V primeru enakih ponujenih
cen bodo izvedena pogajanja. O izboru bodo ponudniki
obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral
nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
8. Ogled mobilne hladilnice je možen na lokaciji,
kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru s Cirilom Martincem, na tel. 01/589-73-67 ali 051/322-570,
pri katerem ponudnik lahko pridobi tudi podrobnejše
informacije o posamezni opremi.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 20. 3.
2014, do 9 ure.
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Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup mobilne
hladfilnice – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (Priloga
št. 3),
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Veljavnost ponudbe: do 24. 4. 2014 oziroma do
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval
s pogajanji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 3. 2014, ob 9.15, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 4261-0/2014

Ob-1666/14

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005,
Uradni list RS, št. 2/13), v skladu s 24. členom Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04,
57/12) Občina Bovec objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova
za izračun pavšalnega zneska turistične takse
v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva nove zavezance iz 9. člena
Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati
v predpisani priloženi obrazec in jih do vključno 4. 4.
2014 poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec.

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI BOVEC
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Bovec (zavezanca):
__________________________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča zavezanca: ____________________________________________________
Matična številka: _____________________

Davčna številka: _______________________

Telefonska številka: __________________
Naslov počitniške hiše/stanovanja: ______________________________________________________
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja: ________ m2

Število ležišč: ____________

Lastnik z dne: _______________________
Kraj in datum: _______________________

Podpis zavezanca: ____________________________
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II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo oprostitvene
razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike
počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec),
da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto
2013, kot sledijo iz druge alinee 7. člena odloka, lahko do postavljenega roka (kolikor tega še niso storili)
podajo vlogo za oprostitev plačila letnega pavšalnega
zneska turistične takse za leto 2013. Iz preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo zgolj podatki o uporabni
površini in številu ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravičenost treba izkazovati vsako leto sproti
za preteklo leto. Oprostilni razlogi so le stalno bivališče
ali oddaja v najem za bivanje, invalidnost in nebivalnost
objekta, ki se dokazuje s fotografijami.
Vloge z oprostitvenimi razlogi in utemeljitvijo pošljite
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec do vključno 4. 4. 2014.
Odlok in Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov, sta v elektronski obliki dostopna na spletni
strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna
koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 05/38-41-911
(kontaktna oseba: Patricija Muršič).
Občina Bovec
Št. 478-6/2014

Ob-1673/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G),
35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
javni poziv
za zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, matična številka 5881463, tel. 05/389-92-00;
faks 05/389-92-11, e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb z izhodiščno ceno:
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 367/17,
k.o. Kobarid. Gre za nezazidano stavbno zemljišče na
območju Industrijske cone Kobarid, in sicer na njeni jugovzhodni strani v neposredni bližini tovarne TIK, v celoti komunalno opremljeno, s površino parcele 3.898 m2.
Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 132.532,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako
najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb
opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 %
tako določene izklicne cene.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe:
Vrsta pravnega posla je:
– prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
1. Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak

prodajalec ne bo upošteval. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo, in bo s sklepom županje izbran
za najugodnejšega ponudnika.
3. Stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju
ter stroške zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek
na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin plača kupec.
4. V izhodiščni ceni davek na dodano vrednost ni
vključen.
5. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od opravljenega
izbora najugodnejšega ponudnika (tj. prejema sklepa
o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, lahko prodajalec na njegovo zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe, za 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se pogodba
ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 30 dni po
podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi
prodajalec skupaj z izvodom pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede
v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči
kupcu po prejemu celotne kupnine.
8. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
bo varščina vrnila brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže, da
ima sedež na območju Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
2. Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb v urejeni mapi predložiti zavezujočo ponudbo z naslednjo
vsebino:
– kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev;
– v primeru, da je ponudnik iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz pristojnega
registra za pravne osebe;
– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV;
– potrdilo o plačani varščini v znesku 10 % izhodiščne cene za nepremičnino, na transakcijski račun Občine
Kobarid, številka SI56 0124 6010 0015 011, BIC banke:
BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: »Varščina –
javno zbiranje ponudb – nepremičnina parc. št. 367/17,
k.o. Kobarid, referenca: SI00 478-6/2014;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine;
– način in rok plačila kupnine;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb (Priloga 1) in
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom
(Priloga 2).
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
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3. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine parc. št. 367/17, k.o. Kobarid, na naslov Občina
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
4. Rok za oddajo vseh ponudb je 24. 3. 2014, do
10. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo
prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid najkasneje
do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
5. Odpiranje ponudb je javno in bo v prostorih občinske uprave na naslovu Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
dne 24. 3. 2014, ob 13. uri.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju prispelih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino
ponujene cene; najugodnejši bo torej ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne
cene. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako
najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po javnem odpiranju ponudb opravljena
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena
cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene.
VI. Drugi pogoji
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je predmet javnega poziva. Občina Kobarid lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopke prodaje, ne da bi
za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne
plačana varščina, ter stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini
Kobarid, tel. 05/389-92-00 (vsak delovni dan, med 9. in
10. uro), faks: 05/389-92-11, e-mail: obcina@kobarid.si
ali pravna.sluzba@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb.
Na sedežu občine je možno pridobiti obrazec izjave
o strinjanju s pogoji in obrazec o vezanosti ponudnika.
Navedena obrazca sta objavljena tudi na spletni strani
občine (www.kobarid.si).
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani
Občine Kobarid: www.kobarid.si, na oglasni deski Občine Kobarid in na oglasni deski krajevne skupnosti, na
območju katere se nahaja nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb.
Občina Kobarid
Št. 51-5/2014-110-1

Ob-1674/14

JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj, na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10,
75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež prodajalca: JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj (prodajalec).
2. Opis predmeta prodaje:
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Prodaja se les na panju, ki ga je potrebno pospraviti zaradi žledoloma. Prodaja se tudi biomasa
v gozdu, ki je posledica žledoloma. Skupna količina je
ocenjena na cca 4.000 m3 lesa in cca 8.000 prm biomase/sekancev.
Iz gozda je potrebno spraviti ves les s premerom
večjim od 10 cm. Posek in spravilo je potrebno izvesti na
sklenjenem območju posestva Brdo (cca 350 ha). Ves
les je potrebno spraviti do gozdne ceste.
Na površinah, oddaljenih od ceste več kot 20 metrov je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94,
95/04, 110/08).
V pasu 20 m ob cestah (cca 20 km cest) je potrebno
odstraniti posledice žledoloma (npr. vrhači) in vse sečne
ostanke. V večjih jedrih mlajših razvojnih faz je potrebno
odstraniti vsa poškodovana ali nagnjena drevesa in jih
zmleti v biomaso.
Prodaja se celotna količina lesa in biomase, obračun bo po dejansko oddanih količinah na podlagi oddajnic in tehtalnih listov.
Ocenjene količine lesa:
– cca 4.000 m3; hlodovina do 50 %, celuloza do
40 %, drva do 10 %,
– cca 8.000 prm zmlete biomase.
Zgoraj navedene količine so zgolj okvirne in naročnik iz naslova ocenjenih količin lesa ne prevzema
nobene odškodninske odgovornosti.
Rok za izvedbo sečnje, spravila in vzpostavitve
gozdnega reda za iglavce je 30. junij 2014, kar je tudi rok
za odvoz biomase iglavcev. Rok za odvoz lesa in ostale
biomase je 1. september 2014.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa
na panju.
4. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za predmet prodaje lesa na panju
znaša:
– hlodovina iglavci: 32 EUR/m3,
– celuloza 8 EUR/m3 (pri boru je cca m3= tona),
– biomasa: 4 EUR/prm,
– drva: 12 EUR/m3.
V izhodiščnih cenah ni zajet 22 % DDV, ki ga plača
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino za
posekan in spravljen les plačati mesečno, za obdobje
od 1. dne meseca oziroma dne začetka sečnje (za prvi
mesec) do zadnjega dne v mesecu, v roku 8 dni od
prejema računa. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni
pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje. JGZ Brdo
bo na podlagi odpremnic in tehtalnih listov mesečno
izstavljal račune.
6. Vplačilo varščine
Varščina znaša 3.000 EUR.
Varščino je potrebno vplačati na račun prodajalca,
št. 02068-0090878267 odprtega pri NLB. Varščina se
plača v enkratnem znesku v celoti.
Ponudniki so dolžni vplačati varščino najkasneje
do roka za oddajo ponudb. Vplačilo varščine je pogoj
za upoštevanje ponudbe in mora biti priložena ponudbi,
saj je obvezna sestavina le-te.
7. Pogoji prodaje:
Predmetno premično premoženje se prodaja po
načelu videno – kupljeno.
Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ločeno za hlodovino [EUR/m3],
celulozni les [EUR/m3 ali EUR/t s faktorjem pretvor-
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be m3 v tono], biomasa [EUR/prm ali EUR/t s faktorjem
pretvorbe prm v tono] in drva [EUR/m3 ali EUR/prm
s faktorjem pretvorbe prm-t] ki ne sme biti manjša od
izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno
od izhodiščne.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa,
vzpostavitvijo gozdnega reda ter stroški v zvezi s škodo,
ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika
(kupca).
Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih
gozdno in prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno
z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko
to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi
registrirano in usposobljeno podjetje.
Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga izda prodajalec,
– potrdilo prodajalca, da ima oseba (fizična ali pravna) poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca,
– podatke o ponudniku (Obr. 1)
– izjavo o ponujeni kupnini, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene (Obr. 2)
– izjavo o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa (Obr. 3)
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o blokadi TRR,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo (Obr. 4),
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju (Obr. 5),
– osnutek kupoprodajne pogodbe z parafirano vsako stranjo,
– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega
zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj
zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži
v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled
v originalne dokumente.
Prodajalec bo v primeru dvoma glede usposobljenosti izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala
k dostavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registriranosti in usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za
razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca.
V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo)
varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico
povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega
ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajalec bo najugodnejšega ponudnika izbral na
podlagi merila najvišje povprečne ponujene cena (kupnino). Ponujena cena za vsak posamezni gozdni sortiment
mora biti višja ali vsaj enaka izhodiščni ceni navedeni
pod točko 4.
Povprečna ponujena cena se izračunala kot ponderirana vrednost cen za posamezen gozdni sortiment,
in sicer: ponujena cena za hlodovino iglavcev * 0,55
+ ponujena cena za celulozo * 0,11 + ponujena cena za
biomaso * 0,30 + ponujena cena za drva * 0,04
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Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe, bo
prodajalec opravil z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom:
Prodajalec bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil
kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
v roku za sklenitev pogodbe, lahko prodajalec kupcu
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot
za 15 dni.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino,
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna
ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
12. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dne oddaje.
13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana
varščina se bo vrnila brez obresti.
14. Rok za oddajo ponudb:
Ponudnik mora oddati svojo ponudbo (z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke tega razpisa) priporočeno
po pošti na naslov prodajalca ali osebno vložišče prodajalca (tajništvo v hotelu Brdo) do 24. 3. 2014 do 10. ure.
Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah
z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Les na panju 2014,
Ne odpiraj«.
15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi prodajalca
(1. nadstropje pristave Zois) dne 24. 3. 2014, ob 12. uri.
Odpiranje ponudb je javno.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni najkasneje v 3 dneh od datuma odpiranja ponudb.
JGZ Brdo lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine
oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije
in ogled
Celotno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani prodajalca JGZ Brdo: http://www.
brdo.si/aktualno.
Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
pošljete na elektronski naslov: velimir.kemec@gov.si.
Ponudniki si pred oddajo ponudbe morajo ogledati
lokacijo del, za ogled se je potrebno najaviti na zgoraj
navedenem elektronskem naslovu. Vsa navodila, dana
ob ogledu lokacije, se smatrajo kot del pogojev za sodelovanje oziroma oddajo ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli prekiniti postopek izbire, pri čemer bo ponudnikom vrnil plačano
varščino, ne bo pa kril morebitnih drugih nastalih stroškov z oddajo ponudbe.
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17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani prodajalca: http://www.brdo.si/aktualno.
JGZ Brdo
Št.478-0052/2012
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Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12) v zvezi s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13, 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti
Občine Žirovnica
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so tri nezazidana
stavbna zemljišča oziroma zazidljive parcele v spodnjem
delu naselja Moste, nad avtocesto (prejšnji ZN Moste),
in sicer:
a) zemljišče s parc. št. 834/2 in 835/2, travnik,
v skupni izmeri 635 m2, k.o. Žirovnica – izhodiščna cena
znaša 56.787,00 EUR,
b) zemljišče s parc. št. 834/1, travnik, v izmeri 565 m2, k.o. Žirovnica – izhodiščna cena znaša
50.527,02 EUR,
c) zemljišče s parc. št. 831/10, 831/15 in 834/7,
travnik, v skupni izmeri 769 m2 – izhodiščna cena znaša
68.770,40 EUR.
Navedene izhodiščne cene ne vključujejo DDV.
2. Pogoji prodaje
2.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
2.2. Nepremičnine bodo prodane ponudnikom, za
katere bo imenovana komisija ugotovila, da so podali
najugodnejšo ponudbo za posamezno zazidljivo parcelo in bodo s sklepom župana izbrani za najugodnejše
ponudnike.
2.3. Izbrani ponudniki bodo morali skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da so od nakupa odstopili in ima prodajalec pravico
zadržati plačano varščino.
2.4. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske
pravice bo kupcem izdano po plačilu celotne kupnine
(vključno z DDV).
2.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po izstavitvi računa na podlagi podpisa prodajne pogodbe je
bistvena sestavina pogodbe.
2.6. Kupci bodo poleg ponujene kupnine dolžni plačati še 22 % DDV ter stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo.
3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino za:
– zemljišče pod točko 1.a v višini 5.600,00 EUR,
– zemljišče pod točko 1.b v višini 5.000 EUR in
– zemljišče pod točko 1.c v višini 6.800 EUR,
in sicer na TRR prodajalca, št.: 01392 –
0100007760, sklic 18 76902-7141998-(davčna številka
ponudnika) z navedbo »varščina za zemljišče«. Plačana
varščina se izbranim ponudnikom vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva izbire najugodnejših ponudnikov.
3.2. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
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davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra,
ki ni starejši od 30 dni (pravne osebe),
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o veljavnosti dane ponudbe do 15. 5. 2014.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
3.3. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa ali rokom za oddajo ponudb, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
3.4. Ponudniki morajo ponudbo oddati osebno ali
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Na ovojnici mora
biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč
v Mostah« in naveden naslov ponudnika. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
prodajalca najkasneje do ponedeljka 31. 3. 2014, do
12. ure.
4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
4.1. Komisija bo odprla prispele ponudbe dne 31. 3.
2014, ob 14. uri, v prostorih Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
4.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 15 dni pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
4.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
4.4. Na podlagi tega razpisa Občina Žirovnica ni
zavezana skleniti pogodbe o prodaji nepremičnin z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
5. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Žirovnica,
tel. 04/580-91-00, kontaktna oseba Monika Kusterle.
Občina Žirovnica
Št. 000935

Ob-1625/14

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v skladu
z Zakonom o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/07) ter sklenjenim Sporazumom o delitvi nepremičnin v družbeni lastnini z vknjiženo pravico uporabe
z dne 20. 11. 2006 in aneksi k sporazumu, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Sindikalni izobraževalni center v Radovljici
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, matična številka:
5163099, ID št. za DDV: 15268829.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo je
Sindikalni izobraževalni center Radovljica, Gradnikova 1, Radovljica, stoječ na parc. št. 116/2, 116/3, 116/5,
116/8, 116/12, 116/13 in 156/1, vse vpisane pri vložni
številki 279, k.o. 2157 Predtrg.
Nepremičnine se nahajajo na severovzhodnem
robu mesta Radovljica in v naravi predstavljajo hotel-
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sko-poslovni objekt, depandanso, klubski prostor, parkirišče in funkcionalno zemljišče s parkom.
3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici
Evropske unije ali izven EU v skladu z veljavno zakonodajo.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijska številka za DDV,
– matična številka,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis po
godbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, EMŠO, davčno številko (fizične osebe);
b) ponudbeno ceno, ki ne more biti nižja od izklicne
cene 1.500.000,00 EUR;
c) fotokopijo izpiska iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma poslovnega registra (samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni;
d) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa;
e) izjava ponudnika, da ponudba velja še najmanj
30 dni po preteku oddajnega roka.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«. Ponudbo ponudniki vložijo na sedežu Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova 4,
Ljubljana na vložišče ali pošljejo priporočeno po pošti
na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 100 Ljubljana. Kot pravočasne bodo veljale
ponudbe, ki bodo prispele na vložišče ZSSS do dne
7. aprila 2014, najkasneje do 12. ure. Na kuverti ponudniki označijo svoj naziv ter sedež.
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma
ne bodo popolne, se bodo štele kot neveljavne.
4. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in
ocenila Komisija za izvedbo postopka prodaje ter o izbiri
obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku
roka za javno zbiranje ponudb.
5. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, lahko komisija za izvedbo
postopka te ponudnike pozove, da v roku 3 dni povišajo
svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja.
6. Nepremičnine se prodajajo kot celota po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu
obvestila o izbiri in pozivu k sklenitvi. Ponudnik mora
ob podpisu pogodbe nakazati aro v višini 5 % ponujene
cene, ki se šteje kot del kupnine. Plačilo dela kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe in
je v primeru neplačila razlog, da prodajalec pogodbe ne
sklene oziroma za takojšnjo razvezo pogodbe ter zadrži
že plačano aro. V primeru, da v tem roku ne pride do
podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca, prodajalec
lahko pozove k sklenitvi pogodbe drugega ponudnika.
7. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku
8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi kolikor
se ne dogovorita drugače. Plačilo kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za
plačilo kupnine s strani kupca je lahko razlog za takojšno
razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži že vplačani del
kupnine. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu
celotne kupnine.
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8. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju,
davek na promet nepremičnin ter stroške zemljiško
knjižnega prenosa, plača kupec.
9. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb
prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti
pogodbo.
10. Dodatne podrobnejše informacije o nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled dokumentacije v zvezi z nepremičninami so možni po predhodnem dogovoru, in sicer na tel. 01/434-12-39.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Ob-1626/14
Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Sklepa Občinskega sveta Občine
Dornava o prodaji stvarnega premoženja, ki je v lasti
Občine Dornava, sprejetega na 24. redni seji OS, z dne,
23. 1. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Občine Dornava
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmetov prodaje in izhodiščne cene
Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja,
vsa vpisana kot etažna lastnina, in sicer v stanovanjskem objektu na parceli. št. 406/1, k.o. Polenšak, številka stavbe ID 216, na naslovu Polenšak 6A. Predmet
prodaje so:
A.) dvosobno stanovanje, zasedeno, del stavbe 4.E,
v 3. in 1. etaži, ID 5674779, v skupni izmeri 62,09 m2, za
izhodiščno ceno 18.900,00 EUR.
Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja,
vsa vpisana kot etažna lastnina, in sicer v stanovanjskem objektu na parceli št. 775/1, k.o. Dornava, številka
stavbe 394, na naslovu Dornava 125 in parkirna mesta
na parc. št. 775/11, 775/12 in 775/13, vse k.o. Dornava.
Predmet prodaje so:
B.) enosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 4,
stanovanje 4.E, v pritličju, v skupni izmeri 47,63 m2, za
izhodiščno ceno 45.250, 00 EUR;
C.) dvosobno stanovanje, prosto, del stavbe št. 5,
stanovanje 5.E, v pritličju, skupni izmeri 65,87 m2, za
izhodiščno ceno 59.300,00 EUR;
D.) garsonjera, prosto, del stavbe št. 6, stanovanje
6.E, v pritličju, v skupni izmeri 35,25 m2, za izhodiščno
ceno 35.250,00 EUR;
E.) parkirišče parc. št. 775/11, k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR;
F.) parkirišče parc. št. 775/12, k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.700,00 EUR;
G.) parkirišče parc. št. 775/13, k.o. Dornava, za
izhodiščno ceno 2.700,00 EUR.
Nepremičnine – stanovanja, se nahajajo v centru
Polenšaka in v centru Dornave v poselitvenem območju,
ki je namenjeno stanovanjem. Izhodiščna cena predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno
stanovanje.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
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Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da
je izbran kot najugodnejši ponudnik, celotno kupnino pa
mora plačati v celoti najkasneje v 8. dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine
v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila,
da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše
prodajne pogodbe, Občina Dornava zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine
v 8. dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na
pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, občina pa zadrži njegovo varščino.
Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je
podal najvišjo ponudbo.
Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na
kupljeni nepremičnini.
Stroške prometnega davka in sestave prodajne pogodbe nosi prodajalec, kupec pa nosi stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin
– stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem
v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki
jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Državni zbor RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu
varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Vsi pa
morajo priložiti številko transakcijskega računa, v primeru vračila varščine.
Ponudbe z navedbo ponudbene cene (ki ne sme biti
nižja od izhodiščen cene), z navedbo dela stavbe (npr.
4.E) za katero se podaja ponudba in obveznimi prilogami iz gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti kuverti
na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Javno zbiranje ponudb je odprto do 30. 4. 2014,
do 12. ure. Za oddajo ponudb sta razpisana dva roka;
1. rok: ponedeljek, 31. 3. 2014, do 12. ure, 2. rok: sreda 30. 4. 2014, do 12. ure. Prispele ponudbe v prvem
roku imajo predkupno pravico pred ponudbami prispelimi v drugem roku.
Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka,
z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, del stavbe:
_.E – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne (izklicne) cene
na račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768, pri
UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
6. Ogled nepremičnin in ostale informacije: ogled
nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu
Občine Dornava, tel. 02/754-01-10, kontaktna oseba Viljem Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji. Informacije o prodaji so na voljo tudi na spletni strani
Občine Dornava, www.dornava.si.
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
ponudnike dane ponudbe zavezujejo 90 dni od preteka
roka za oddajo ponudb.
8. Posebno določilo: objava javnega razpisa za
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
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nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedel razloge, vplačano varščino pa ponudnikom brezobrestno vrne.
9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo v naslednjih terminih; dne; 31. 3. 2014, ob 14. uri in 5. 5. 2014,
ob 10. uri, na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a,
2252 Dornava. Odpiranje ponudb je javno, zato lahko na
odpiranju sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni.
Občina Dornava
Št. 0027-2014

Ob-1639/14

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., 36.,
37., 38. in 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter potrjenega Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur v letu
2014 z dne 20. 12. 2013 Občina Šenčur objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti
Občine Šenčur:
Nepremičnine parc. št. 848/1, zemljišče, v izmeri
243 m2, ID nepremičnine 2127432, parc. št. 849/7, zemljišče, v izmeri 70 m2, ID nepremičnine 6235898, parc.
št. 849/9, zemljišče, v izmeri 1.017 m2, ID nepremičnine
6235908, parc. št. 849/11, zemljišče, v izmeri 1.055 m2,
ID nepremičnine 6235910 in parc. št. 1716/70, zemljišče, v izmeri 737 m2, ID nepremičnine 6235906, vse k.o.
2106 – Visoko. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
53.437,50 EUR. V ceno ni vštet 22 % davek na dodano
vrednost za stavbno zemljišče oziroma 2 % davek na
promet nepremičnin za območje zelenih površin in strošek izvedenskega poročila in parcelacije.
3. V ceno niso všteti stroški overitve pogodbe ter
stroški vpisa v zemljiško knjigo, ki jih plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Pogoji prodaje:
– nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota,
– nepremičnine se prodajajo po načelu »videno –
kupljeno«,
– ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe,
– ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za
nepremičnine, na transakcijski račun Občine Šenčur,
številka 01317-0100006973, obvezni sklic na številko:
00 1.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
6. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
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– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO,
davčno številko, potrdilo o državljanstvu; pravne osebe:
naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko,
davčno številko, navedbo zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Nepravočasne in nepopolne
ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne
bodo obravnavane. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Če bo
med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki,
– ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb,
– Občina Šenčur lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge,
– Občina Šenčur si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
8. Sklenitev pogodbe:
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo, nato pa
v 8 dneh po izdaji računa plačati preostanek kupnine.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla,
– če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe,
– pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico
na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šenčur.
9. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in
prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 28. 3. 2014, do
11. ure, na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, ali oddajo v glavni pisarni Občine Šenčur.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno
navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Šenčur prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
10. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 2014, ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Šenčur. Upoštevane bodo le pravilno
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opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov Občine Šenčur.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru
najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
11. Podrobnejše informacije: dodatne informacije
v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. 04/251-91-02, pri Mariji Cankar.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Šenčur
Št. 478-0005/2014

Ob-1686/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem
v letu 2014 objavlja Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka:
5883679000, ID za DDV: SI 44743548.
2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 09, s skupno stanovanjsko površino 82,16 m2, v IV. etaži večstanovanjske stavbe, na
naslovu Rudarjevo 23a, Črna na Koroškem, ki leži na
parc. št. 61/21, k.o. 906 – Črna (ID 2384612).
Izhodiščna cena: 39.000,00 EUR.
b) Stanovanje št. 13, s skupno stanovanjsko površino 36,21 m2, v IV. etaži večstanovanjske stavbe, na
naslovu Center 21a, Črna na Koroškem, ki leži na parc.
št. 264/5, k.o. 906 – Črna (ID 3649323).
Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR.
c) Stanovanje št. 02, s skupno stanovanjsko površino 27,61 m2, v II. etaži večstanovanjske stavbe, na
naslovu Center 147, Črna na Koroškem, ki leži na parc.
št. 177/16, k.o. 906 – Črna (ID 171955).
Izhodiščna cena: 21.000,00 EUR.
d) Stanovanje št. 12, s skupno stanovanjsko površino 54,88 m2, v V. etaži večstanovanjske stavbe, na
naslovu Rudarjevo 23a, Črna na Koroškem, ki leži na
parc. št. 61/21, k.o. 906 – Črna (ID 2888356).
Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR.
Nepremičnine niso obremenjene s stvarnimi ali drugimi pravicami. Etažna lastnina za nepremičnino stan.
št. 02, Center 147, je urejena. Etažna lastnina za nepremičnini stan. št. 09. in 12., Rudarjevo 23a ter stanovanje
št. 13, Center 21a, pa je v postopku vzpostavitve.
Nepremičnine, ki so predmet javne ponudbe, so
last Občine Črna na Koroškem. V izhodiščni ceni nepremičnine 2 % davek na promet nepremičnin ni zajet.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
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overitve, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno nepremičnine.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak
prodajalec ne bo upošteval. Posamezna nepremičnina
bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
4.2 Prodajna pogodba za posamezno nepremičnino se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
s sklepom o izbiri najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik za posamezno nepremičnino ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega
odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec
pa zadrži njegovo varščino in k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
4.4 Celotno kupnino za posamezno nepremičnino
mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo
kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.
4.5 Kupec pridobi lastninsko pravico na posamezni
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v zemljiško knjigo v skladu z določili prodajne pogodbe.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO,
davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za
vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine na katero se ponudba nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev.
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 24. 3. 2014.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili,
ne bo upoštevana.
5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 09,
Rudarjevo 23 A« oziroma »Ne odpiraj – Ponudba za
nakup nepremičnine – stanovanja št. 13, Center 21 A«
oziroma »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine
– stanovanja št. 02, Center 147« oziroma »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 12,
Rudarjevo 23A« odvisno od tega, za katero nepremičnino se oddaja ponudba, na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ali osebno
na vložišču Občine Črna na Koroškem, najkasneje do
24. 3. 2014, do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora
biti označen naziv in naslov ponudnika.
5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe,
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– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV,
– prijavni obrazec,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne
nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
5.6 Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom za
posamezno nepremičnino, ki je predmet tega razpisa,
sklenil prodajno pogodbo. Občina Črna na Koroškem
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina.
6. Varščina
6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe, ki pred oddajo ponudbe za posamezno nepremičnino plačajo varščino v višini 10 % ponujene cene,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine,
na TRR Občine Črna na Koroškem, številka IBAN: SI56
0121 6010 0010 176, BIC banke: BSLJSI2X, s pripisom:
»Varščina – st. št. 09 Rudarjevo 23 A, oziroma
»Varščina – stan. št. 13 Center 21A, oziroma »Varščina
– stan. št. 02 Center 147 oziroma »Varščina – st. št. 12
Rudarjevo 23A, odvisno od tega, za katero nepremičnino se oddaja ponudba, koda namena: OTHR, referenca:
SI00 478-0005-2014, ki jo dokazujejo ponudniki s priloženim potrdilom o plačani varščini.
6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se
vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine za posamezno nepremičnino, prodajalec obdrži
varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija
dne 24. 3. 2014, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Črna na
Koroškem in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku
8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno za posamezno nepremičnino,
ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru,
da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno
ceno za posamezno nepremičnino, ima prednost občan Občine Črna na Koroškem oziroma pravna oseba
s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med enakovrednimi ponudniki za posamezno nepremičnino več
občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih
oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene
za posamezno nepremičnino ponudil tudi najkrajši čas
za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala
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k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravila pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po
prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb,
bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh
od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, jo bo
prodajalec izločil iz postopka. Iz postopka bodo izločene
tudi nepravočasne ponudbe.
7.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 24. 3. 2014, do 12. ure na naslov:
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem.
Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na obrazcu,
ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na
vložišču Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od
dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si.
8. Dodatne Informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo
javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se
obrnite na Polono Obretan, tel. 02/870-48-11; e-mail:
okolje@crna.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na
krajevno običajen način, na oglasni deski Občine Črna
na Koroškem, na spletni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si, in v Uradnem listu RS (dne
7. 3. 2014).
Občina Črna na Koroškem
Št. 094-1/2014/61

Ob-1718/14

Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi
(Uradni list RS, št. 29/91) in sklepa, sprejetega na seji
dne 4. 3. 2014 Upravni odbor Prešernovega sklada
objavlja
vabilo
k predlaganju kandidatov za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci,
ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada lahko prejmejo
ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili
javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo
in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.
Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in
pravne osebe.
3. Prijava s predlogom naj vsebuje:
– predlog za vrsto nagrade;
– opredelitev življenjskega opusa ali umetniških
del, predlaganih za nagrado, z izčrpnim opisom;
– utemeljitev pomena umetniškega prispevka za
slovensko in mednarodno kulturno okolje;

– kratek življenjepis in spisek pomembnejših del
oziroma stvaritev predlaganega ustvarjalca.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo sprejemal predloge za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada do vključno 12. septembra 2014 na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Morebitni predlogi, ki
bodo poslani po tem datumu, bodo obravnavani za podelitev nagrad v letu 2016.
V besedilu tega vabila uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so nevtralni in veljajo za oba
spola.
Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad
Št. 3/2014

Ob-1693/14

Inženirska zbornica Slovenije objavlja
obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka
za volitve člana disciplinskega sodišča
iz matične sekcije inženirjev tehnologov
in drugih inženirjev
Volilna komisija, v sestavi Franc Pečovnik, univ.
dipl. inž. str. (predsednik), Valerija Skok, univ. dipl. inž.
grad. in Alenka Vrhovec Kramarič, mag. farm. (članici), imenovani s sklepom predsednika zbornice št. 1115/14/VOD-ČR z dne 26. 2. 2014, skladno
z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni odbor IZS,
upravni odbor matične sekcije inženirjev tehnologov in
drugih inženirjev (MST) in člane MST o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:
– 1 člana disciplinskega sodišča, predstavnika
MST.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor MST s sklepom,
– najmanj trije člani MST, vpisani v imenik IZS,
s svojimi podpisi.
Volitve člana disciplinskega sodišča bodo potekale
na skupščini IZS.
Kandidati za razpisane funkcije so lahko le člani
MST, ki so vpisani v imenik IZS in jim status pooblaščenega inženirja ne miruje.
Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Funkcija člana disciplinskega sodišča ni združljiva
s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice
(glejte tudi 20. člen Statuta IZS).
Upravni odbor IZS, upravni odbor MST in člane
MST pozivam, da sodelujejo v kandidacijskem postopku
skladno s Statutom IZS in volilni komisiji IZS predlagajo
kandidate za zgoraj navedeno funkcijo.
Kandidacijski postopek traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS in na spletni strani IZS. Naslov
za vložitev kandidatur je: Inženirska zbornica Slovenije,
Volilna komisija IZS, Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana.
Inženirska zbornica Slovenije
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Št.

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2010/8

Ob-1635/14

V register političnih strank se pri politični stranki
Peter Verbič – Lista za Domžale, s skrajšanim imenom Za Domžale in s sedežem v Srednjih Jaršah,
Kamniška cesta 11 ter z matično številko: 4022173000,
vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Lista za
Domžale, sprememba sedeža v: Domžale, Krakovska
cesta 18 in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Metod Marčun,
roj. 4. 5. 1961, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem Prešernova cesta 37, Radomlje.
Št. 2153-22/2006/25 (1324-07)

Ob-1702/14

V register političnih strank se pri politični stranki
Komunistični partiji Slovenije, s kratico imena KPS in
s sedežem v Ljubljani, Tržaška cesta 2 ter z matično
številko: 5670144000, vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Napredna narodna stranka, sprememba kratice imena v: NNS in sprememba znaka stranke.
Znak stranke sta dve lovorjevi vejici, znotraj katerih je
kratica NNS, vse v modri barvi.

Legenda barv:
modra
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Evidence sindikatov
Št. 101-11/2014-7

Ob-1583/14

Statut Sindikata družbe DARS, Dunajska c. 7,
Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad, na podlagi odločbe št. 101-15/205-2
z dne 22. 11. 2005, in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 12/2005, se z dnem
13. 2. 2014 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1634/14
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma
upravljavskih pravic: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d.o.o., Kranj 35,7974 %, Delo, d.d., Ljubljana 10 %,
Marija Volčjak 13,1826 %, Cvetko Zaplotnik 5,6821 %.
Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Št. 01/2014

Ob-1657/14

Ime medija: Kanal 10.
Izdajatelj: TV IDEA-Kanal 10, Družba za televizijsko
dejavnost, d.o.o.
Direktor: Mitja Podgajski.
Lastniki z najmanj pet odstotnim deležem kapitala
ali najmanj pet odstotnim 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.
Ob-1667/14
Izdajatelj: POP TV, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus,
d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Matej Pregarc, direktor.
Ob-1668/14
Izdajatelj: Kanal A, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus,
d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Matej Pregarc, direktor.
Ob-1669/14
Ime medija: Sponka.tv in TV nakupi.
Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96,
6320 Portorož.
Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki
ima najmanj 5 % delež izdajatelja in 5 % upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320 Portorož.
Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe:
Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320 Portorož.
Ob-1670/14
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-1684/14
Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga, s.p., Apače
132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10,
Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt Olga.
Zvrst in časovni interval: Lokalni komercialni tv program.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastni.
Delež: 100 % lastni.
Ob-1691/14
Ime medija: Radio Štajerski val, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Izdajatelj: Radio Štajerski val.
Več kot 5 % kapitala oziroma upravljalskih/glasovalnih pravic:
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231 Grobelno;
delež: 73,6 %,
– Damjan Gobec, Celjska cesta 28, 3240 Šmarje pri
Jelšah; delež: 26,4 %.
Poslovodstvo: direktor Roman Moškotevc.
Ob-1692/14
Ime medija: RTS.
Izdajatelj: Tele 59, družba za audio in vizuelno komunikacijo, d.o.o.
Direktor: Stjepan Jerić.
Odgovorna urednica: Jana Ujčič.
Lastniki:
– Komunikacija d.o.o. (75 %), Prešernova ulica 3,
2000 Maribor,
– Lenko Vidmar (25 %), Vukovski dol 15, 2221 Jarenina.
Ob-1706/14
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox d.o.o. Podjetje za RTV produkcijo, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5 % kapitala oziroma upravljalskih
pravic: Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje, 42 %,
Vlašič Dušan, Breg 9a, 1332 Stara Cerkev, 20 %, Kosten
Andrej, Breg 12, 1332 Stara Cerkev, 29 %.
Organi upravljanja: Skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 14-020-000106

Ob-1708/14
Obvestilo

Na podlagi četrtega odstavka 44. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13; v nadaljevanju: ZEKom-1) direktor Agencije za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
v zvezi s Sklepom o uvedbi javnega razpisa z javno
dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje
javnih komunikacijskih storitev (objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 114/13 z dne 13. 12. 2014) kot spremenjenem s Sklepom o spremembi Sklepa o uvedbi javnega
razpisa (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/14
z dne 7. 2. 2014) objavlja, da bo pričetek javne dražbe
dne 3. 4. 2014, ob 9. uri, ter da bo javna dražba potekala
na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, pri čemer
bodo dražitelji ponudbe oddajali preko elektronskega
sistema, namenjenega elektronski dražbi, iz svojih lokacij.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Št.

Objave gospodarskih družb
Ob-1671/14
Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podjetnik Logistika P2P, Kurirska dejavnost, Benjamin Blažinčič s.p., Rožičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična
številka 3842223000, davčna številka SI95969462, obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto od
dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal opravljati
dejavnost oziroma prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo s prenosom subjekta samostojnega podjetnika na to družbo, po postopku in na način, kot je
opredeljen v ZGD-1.
Samostojni podjetnik
Benjamin Blažinčič s.p.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 178814/2013

Os-1557/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 178814/2013 z dne 13. 11. 2013,
ki je 10. 12. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič, opr.
št. IZV 340/2013 z dne 14. 1. 2014, nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, št. 64, v 7.
etaži, v izmeri 55 m2, stavbe 376, na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, zarubljena v korist upnika JEKO-IN,
javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.553,81 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 2. 2014
VL 95048/2010

Os-1600/14

V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika
Maribor, Jadranska 28, Maribor, zoper dolžnico Štefanijo Simonič, Kardeljeva 57, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve 2.616,24 EUR s pp, je bil na podlagi
sklepa o dovolitvi izvršbe VL 95048/2010 z dne 7. 5.
2013 z dnem 7. 2. 2014 opravljen rubež nepremičnine
dolžnice, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja
št. 59, v 4. nadstropju stavbe št. 2553, v k.o. Spodnje
Radvanje, na naslovu Kardeljeva 57, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 304/2013

Os-4385/13

Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi, pod
opr. št. IV P 304/2013, zaradi dodelitve mld. otrok, določitve preživnine in stikov, v skladu z 82. členom ZPP
sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke Darka
Jošarja se postavi mag. Tomaž Kocjan, odvetnik v Celju.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2013
I 32/2013

Os-1226/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zadevi upnika: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Mojca Košak
Pureber proti dolžniku Rudiju Šnajdar, Ulica Franje
Čandeka 8, 51000 Reka, Republika Hrvaška, prej
Prešernova ulica 25/c, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 2.816,58 EUR, s sklepom z dne 22. 1. 2014, na

podlagi prvega odstavka in 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), dolžniku z imenom Rudi Šnajdar, Ulica Franje
Čandeka 8, 51000 Reka, Republika Hrvaška, prej Prešernova ulica 25/c, Ilirska Bistrica, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Roka Jenka, Gubčeva ulica 7,
6251 Ilirska Bistrica – Trnovo.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 1. 2014
VL 136925/2013

Os-1459/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol,
slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku Marijanu
Drinovec, Zvirče 96, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič, zaradi izterjave 697,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Marijanu Drinovec, Zvirče 96, Tržič, 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 začasno zastopnico se postavi odv. Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 17. 12. 2013
VL 181167/2013

Os-1603/14

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., Lipovec Branko – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Marku Miškovič, Štrekljeva ulica 64, Maribor, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Tina Šoster, Mladinska ulica 54,
Maribor – dostava, zaradi izterjave 889,47 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Miškovič, Štrekljeva ulica 64, Maribor 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. Tina Šoster, Mladinska ulica 54, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
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stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2013
VL 89656/2013

Os-1604/14

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 dolžnici Suadi Bejta,
Kardeljeva cesta 57, Maribor, ki jo zastopa zač. zast.
odv. Miha Žinkovič, Partizanska cesta 32, Maribor, zaradi izterjave 962,25 EUR, sklenilo:
dolžnici Suadi Bejta, Kardeljeva cesta 57, Maribor
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. Miha Žinkovič, Partizanska cesta 32, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen 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 2. 1. 2014
PL 1/2011

Os-4568/13

Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi
upnika Summit leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova
ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa Samo Urbanija, odvetnik v Ljubljani, zoper dolžnika Petra Krambergerja,
Turnerjeva ulica 71, Fram (prej Seneka d.o.o., Limbuška
cesta 2, Limbuš), zaradi izterjave 981,14 EUR, v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju s sklepom 0521 VL 60956/2010 z dne
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17. 12. 2013 za začasnega zastopnika dolžnika postavilo odvetnika Dušana Stojanovića, Prešernova ulica 2,
Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžnik postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 12. 2013
I 154/2013

Os-1271/14

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti
dolžniku Mitji Grajfoner, Smrekarjeva ulica 28, Izola - Isola, zaradi izterjave 2.925,22 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. I 154/2013 postavi odvetnica Monika Mavsar
iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 12. 2013

Oklici dedičem

Os-1166/14

Okrajno sodišče v Ljutomeru po okrajnem sodniku
Nemec Otonu v pravdni zadevi tožeče stranke RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova 59, Ljubljana, ki ga zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti, zoper toženo stranko Suzano Majcen, C/LA Red
No1, Urb. Los. Barqueros 42, ES 35660 Las Palmas,
Španija, zaradi plačila 448,34 € s pripadki dne 17. 1.
2014, izdaja oglas:
s sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št. PL 1/2011
z dne 17. 1. 2014 je na podlagi 82. člena ZPP postavljena odvetnica Mojca Kosi iz Ljutomera za začasno zastopnico toženi stranki Suzani Majcen, C/LA Red No1, Urb.
Los. Barqueros 42, 35660 Las Palmas, Španija, katere
naslov je trenutno neznan.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal toženo stranko v postopku, vse dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
toženki.
Ta oglas se objavi v Uradnem listu RS in na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 17. 1. 2014
VL 60956/2010

Št.

D 130/2013

Os-1173/14

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Bojanu Matko, sinu Jožefa,
rojenem 30. 7. 1964, samskem, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem Zgornja Ščavnica 93,
Sv. Ana v Slov. goricah, ki je umrl dne 20. 6. 2013.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnik
otrok ni zapustil, starši so že pokojni, imel pa je dva brata, ki sta se dedovanju odpovedala. Glede na navedeno
bi v poštev prišli dediči tretjega dednega reda, o katerih
pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove
potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na sodni deski sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 14. 11. 2013
D 10/2013

Os-1174/14

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Simonič, sinu Ivana,
rojenem 6. 12. 1963, samskem, državljanu R Slovenije,
nazadnje stanujočem Gubčeva ulica 2, Lenart v Slov.
goricah, ki je umrl dne 22. 12. 2012.
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Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da je zapustnik
živel v izvenzakonski skupnosti z Dragico Levanić in je
zapustil enega mld. otroka Strniša Simonič Saša, katerega zastopa skrbnica za poseben primer Marija Strniša.
Zapustnikova izvenzakonska partnerica in skrbnica za
poseben primer (za mld. Strniša Simonič Saša), ki bi
prišla v poštev kot dediča prvega dednega reda, sta
se dedovanju odpovedala. Prav tako sta se dedovanju
odpovedali dedinji drugega dednega reda, to sta zapustnikovi sestri Kristina Gajšek in Marija Čeh. Glede na
navedeno bi v poštev prišli dediči tretjega dednega reda,
o katerih pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove
potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na sodni deski sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 11. 2013
D 81/2012

Os-1175/14

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Viljemu Šimon, rojenem 17. 2.
1942, samskem, varovancu SVZ Hrastovec, državljanu
R Slovenije, nazadnje stanujočem Hrastovec v Slov. goricah 22, Lenart v Slov. goricah, ki je umrl dne 26. 3. 2012.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnik
otrok ni zapustil, starši so že pokojni, imel pa je dve sestri, ki sta se dedovanju odpovedali. Glede na navedeno
bi v poštev prišli dediči tretjega dednega reda, o katerih
pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove
potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na sodni deski sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 15. 11. 2013
IV D 1587/2013

Os-1534/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Žagarju, sinu Žagar Matevža, rojenem dne 22. 7. 1937, umrlem dne 30. 5. 2013,
nazadnje stanujočim na naslovu Šujica 5, Dobrova - Polhov Gradec, državljanu 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.
Zapustnik je bil sicer samski, brez otrok, starši so že
pokojni, prav tako sestri. Kot dediči bi tako prišli v poštev
zap. stari starši oziroma njihovi potomci, sodišču pa so

znani samo podatki o sorodnikih zapustnika po očetovi
strani, ne pa tudi po materini strani.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) dedinjo ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Žagar Ivanu
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2014
D 711/2013

Os-1521/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Ivani, vdovi Nemec, ponovno poročeni
Tušar, roj. Klančič, roj. 23. 4. 1867, Prvačina 74, ki je
bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča
v Gorici, opr. št. N 40/2012 z dne 12. 11. 2013, kot datum
smrti pa se je štel 4. 5. 1913.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 2. 2014
D 249/2013

Os-1522/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Srebrnič Jožefi, roj. Komel, roj. 11. 2.
1894, z zadnjim stalnim prebivališčem Šolska 56, Solkan.
Kot zakoniti dedinji bi prišli v poštev za dedovanje
tudi zap. vnukinja Giamaichelli Alda in zap. pravnukinja
Vanessa Srebrnič, njuni naslovi so sodišču neznani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva Giamaichelli Aldo in Vanesso Srebrnič, da se
priglasita tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 2. 2014
D 190/2013

Os-1223/14

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski
postopek po dne 14. 11. 2013 umrlem Igorju Medvedu,
rudarskemu tehniku, roj. 9. 6. 1974, nazadnje stan. Dolenji Boštanj 72, p. Boštanj, opr. št. D 1190/2013.
Zapustnik Igor Medved iz Dolenjega Boštanja 72,
p. Boštanj, ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave oklica kot dediči po
pok. Igorju Medvedu. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 22. 1. 2014
D 95/2014

Os-1224/14

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 2. 7. 2012
uveden zapuščinski postopek po pokojnem Lorencu Je-
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kovcu, roj. 1800, nazadnje stanujočem Luže 37, Visoko
pri Kranju, umrlem 22. 5. 1869.
Zapustnik oporoke ni napravil. Imel je potomce,
zato bi prišli v poštev dediči prvega dednega reda (njegovi otroci in njegova vdova, ki bi dedovali po enakih
delih).
Po zakonu bi v konkretnem primeru, glede na to, da
so zapustnikovi otroci in vdova že umrli, prišli v poštev
zapustnikovi pravnuki oziroma prapravnuki, vendar sodišče z vsemi njihovimi podatki ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica in oklica na oglasni
deski sodišča.
Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavno na podlagi podatkov
v spisu.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 1. 2014

Oklici pogrešanih
N 8/2013

Os-1528/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Alenki Gerk Ljubič, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka: Marize Bais, Škocjan 48a, Koper, ki jo zastopa
poobl. Jasna Rajčević, zoper nasprotnega udeleženca:
Jakob Mikolavčič, z zadnjim znanim prebivališčem Rakitovec 35, nato neznanega bivališča v Ameriki, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič,
zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 5. 2. 2014,
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega
udeleženca Jakoba Mikolavčiča, roj. dne 25. 7. 1880,
z zadnjim znanim prebivališčem Rakitovec 35, nato neznanega bivališča, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 2014

Št.
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Os-4219/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Bratuž Juštine, pok.
Janeza, Čepovan 91, Čepovan, ki jo zastopa začasna
zastopnica, odvetnica Kati Mininčič iz Nove Gorice.
O pogrešani razen 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 Bratuž Juštine, pok. Janeza, 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 11. 11. 2013
N 17/2013

Os-1396/14

Pred Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah se
vodi postopek v nepravdni zadevi predlagateljice Marije Križan, Beblerjev trg 3, Ljubljana, začasno Log 20,
Rogatec, ki jo zastopa Romana Prevolšek, odvetnica
v Šmarju pri Jelšah, zoper nasprotnega udeleženca
Adolfa Potočnik, Trlično 94, Rogatec, zaradi razglasitve
pogrešanega Adolfa Potočnika za mrtvega.
Pogrešani Adolf Potočnik se je rodil 14. 2. 1914, nazadnje pa je stanoval Trlično 94, Rogatec (danes Log 20,
Rogatec). Pogrešani je bil brat pokojne predlagateljičine
matere Monike Križan, rojene Potočnik, in je bil v začetku
decembra 1941 mobiliziran v nemško vojsko, od koder
se ni nikoli vrnil. Sorodniki od njega niso dobili nobenega
obvestila, zato verjamejo, da je padel med vojno. Sorodniki so tudi slišali, da naj bi pogrešanec Adolf Potočnik
bil poslan na rusko fronto in padel v bitki za Stalingrad. Od
takrat, torej od 2. 2. 1943 dalje, o njem ni bilo več nobenih informacij. V postopku bo Adolfa Potočnika zastopal
skrbnik za poseben primer, njegov nečak Jože Križan,
s stalnim prebivališčem Ulica Šantlovih 32, Maribor.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), se pogrešanca Adolfa Potočnika poziva,
da se oglasi, če je živ. Prav tako sodišče poziva vse druge, ki vedo o njem, oziroma o njegovem življenju, naj to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 1. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bernjak Štefan, Glavna ulica 12, Gaberje, Lendava
- Lendva, zavarovalno polico, št. 50500061624, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-333244
Blas Maks, Ulica Pohorskega bataljona 4C,
Maribor, zavarovalne police, št. 50500038852,
50500038854, 50500038856, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-10
Bračko Boštjan, Zgornji Porčič 100, Lenart v Slovenskih goricah, zavarovalno polico, št. 50500035630,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-16
Filej Karmen, Bazoviška ulica 7, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 41601007054, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnm-333209
Gantar Žura Liljana, Čirče 49, Kranj, zavarovalno
polico, št. 50530758556, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-333245
Hujs Kornelija, Sebeborci 67, Martjanci, zavarovalno polico, št. 50500062068, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnr-333204
Jaklič Boštjan, Jakhlova cesta 5, Šmarje - SAP,
zavarovalni polici, št. 50500086170, 50500086180.
gnq-333205
Kmetec Petra, Janževa gora 39A, Selnica ob Dravi,
zavarovalno polico, št. 50500126162, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-333246
Krampl Zdenka, Šober 24A, Bresternica, zavarovalno polico, št. 50500050698, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnd-333243
Krebs Igor, Focheva 20, Maribor, zavarovalno polico, št. 70000037483, izdala zavarovalnica KD Življenje.
m-17
Novak Matjaž, Alpska cesta 54A, Lesce, zavarovalno polico, št. 50500126301, izdala zavarovalnica KD
Group. gnn-333208
Ploh Irena, K cerkvi 14A, Orehova vas, zavarovalno
polico, št. 41401000056, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. m-14
Ploh Vlado, K cerkvi 14A, Orehova vas, zavarovalno polico, št. 41401000057, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. m-13
Pogorevc Andreja, Šaleška 2C, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500026146, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-333251
Rižnar Damjan, Belokriška cesta 54, Portorož Portorose, zavarovalno polico, št. 50500029475, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnl-333210
Selimović Simon, Žeje 20, Duplje, zavarovalno polico, št. 70000008667, izdala zavarovalnica AS.
gng-333215
Šubelj Jure, Gobarska pot 3, Ljubljana - Dobrunje,
zavarovalno polico, št. 50500070073, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-333250
Šušteršič Boris, Vidmarjeva 29, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500076121, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gne-333242
Veit Sebastijan, Ciglence 50, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 50500083647, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m-11

Vetrih Danilo, Zgornje Prebukovje 15, Šmartno na
Pohorju, zavarovalno polico, št. 50500072883, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-12

Spričevala preklicujejo
Adlešič Jan, Zadružna ulica 24, Ljubljana, indeks,
št. 18081378, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana.
gnu-333201
Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana,
diplomsko listino, št. 83 z dne 6. 2. 2014, izdano na ime
Jure Palčec, leto izdaje 2014. Ob-1700/14
Lorger Lucija, Buče 22, Buče, indeks, št. 18060133,
izdala Filozofska fakulteta. gnj-333212
Marenk Sabina, Selca 141, Selca, indeks,
št. 30809490, izdala Medicinska fakulteta, Maribor.
m-18
Nicolas Vitali Zanardi, Kocljeva ulica 10, Vodice,
spričevala 2., 4. in 5. razreda OŠ Vodice. gno-333257
Nika Sumper, Pristava 10, Mengeš, spričevalo 7.
razreda OŠ Vodice, izdano leta 2012. gnt-333252

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. PE
Novo mesto veljavnost naslednjih dokumentov: zel.
karte 08-AZK-01/07: od št. 2312435 do 2312444, od
št. 1922803 do 1922850, od št. 2523067 do 2523095,
št. 2355374, 2045292, 1922856, 1922863, 1922885;
polico 06-ŽIV-07/12, št. 00000631; vinkulacije 08SVI -02/07: od št. 00000072079 do 00000072080, od
št. 00000086216 do 00000086230, št. 00000086232;
police PO-ŽK-12/12, št. 08001999, 08002000,
08003731. Ob-1636/14
Benedik Irena, Mače 8C, Preddvor, člansko izkaznico, pooblaščenega inženirja IZS, številka 51613, izdajateljica Inženirska zbornica Slovenije. gnk-333211
Bikovšek Aleš, Marija Dobje 34, Dramlje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500022569000, izdajatelj
Cetis d.d. gni-333213
Bizjak Klavdija, Kočno 4, Krško, študentsko izkaznico, št. 81685781, izdala EPF, Maribor. m-15
Cerar Janez Jaka, Kidričeva ulica 55, Trzin, študentsko izkaznico, št. 24940584, izdala Fakulteta za
elektrotehniko in računalništvo. gnd-333218
Česnik Peter, Slivje 7, Materija, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 800255, izdano leta 2010.
gnb-333220
DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper - Capodistria,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036672000, izdajatelj Cetis d.d. gno-333207
Drnovšek Tanja, Petelinkarjeva cesta 5, Kisovec,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime
Tanja Hribar, izdajatelj Klinični center Ljubljana, izdano
leta 1999. gnq-333255
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Filipčič Robert, Rogaška cesta 38, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. F0037723, izdala Filozofska fakulteta. m-21
Francetič Klemen, Gubčeva ulica 18, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 23060140, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. gns-333253
GIS - 24 d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljub
ljana, licence za taxi prevoz, reg. št: LJ/JT-076, št.
G0004644/06526/781/003 in reg. št: LJ/LM-326, št:
G0004644/06526/781/011. gnt-333206
LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, licence za
vozila: GE005578/06432/003, GE005578/06432/005,
GE005578/06432/006,
GE005578/06432/008
in
GE005578/06432/009, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnt-333227
Levičnik Pia, Ulica Jana Husa 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20050189, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gnv-333200
M.T. LOGISTIKA d.o.o., Bovše 3, Vojnik, licenco,
osnovno, številka GE005052/04518/000. gny-333222
M.T. LOGISTIKA d.o.o., Bovše 3, Vojnik, licenco,
številka GE005052/04518/003, za kamion MAN, registrska številka CE-LO-95E. gnx-333223
M.T. LOGISTIKA d.o.o., Bovše 3, Vojnik, licenco,
številka GE005052/04518/004, za kamion mercedes,
registrska številka CE-V7-026. gnw-333224
M.T. LOGISTIKA d.o.o., Bovše 3, Vojnik, licenco,
številka GE005052/04518/005, za kamion mercedes,
registrska številka CE-E7-77T. gnv-333225
Malinić Ognjen, Klinetova ulica 10, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 8233279.
m-19
Marušič Marša, Ulica Vojke Šmuc, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 32011211, izdala
Naravoslovno-tehniška fakulteta. gnr-333229
Motore Bor, Drožanje 23, Sevnica, študentsko
izkaznico, št. F0023883, izdala Filozofska fakulteta,
Maribor. m-20
NIVO, d.d., Lava 11, Celje, licenco, številka
GE006124/00823/001, registrska številka CE MN 572.
gnx-333248
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NIVO, d.d., Lava 11, Celje, licenco, številka
GE006124/00823/023, registrska številka CE MN 573.
gnw-333249
Ojsteršek Franc, Koprivnica 12, Koprivnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013772001, izdajatelj Cetis d.d. gnr-333254
Pavlin Miha, Malovaška ulica 26, Brezovica pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 63990293, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnf-333216
Prevolšek Rajić Barbara, Brezje pri Grosupljem 71,
Grosuplje, službeno izkaznico – izkaznico odvetniškega
kandidata, izdajateljica Odvetniška zbornica Slovenije,
številka 168/2011. gnc-333219
PROMLES d.o.o., Kleče 36, Ljubljana, licenco, številka GE005843/06571/001, za vozilo volvo FH/42TB,
registrska številka LJ GR-005. gnp-333256
Rudolf Glas s.p., Presladol 49A, Brestanica, potrdilo za voznika – Anatoliy Polishcuk, številka 009882/02070-29-40-1305/2012. gnu-333226
Šalić Damjan, Frankovo naselje 68, Škofja Loka,
potrdilo NPK za voznika, izdajatelj B&B izobraževanje
in usposabljanje, izdano leta 2007. gnh-333214
Štupica Andrej, Nemška vas 17, Ribnica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500029404000, izdajatelj
Cetis. gny-333247
TEAMŠPED d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu, za vozilo št. GE005254/06254/001, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnz-333221
Virag Sonja, Bratonci 39, Beltinci, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravje,
leta 2004. gnt-333202
Zagradišnik Maja, Spodnji trg 40, Gornji Grad, študentsko izkaznico, št. 01012087, izdala Pedagoška
fakulteta,Ljubljana. gns-333203
Zupan Darja, Podljubelj 205, Tržič, študentsko izkaznico, št. 01011411, izdala Pedagoška fakulteta, Ljub
ljana. gns-333228
Žalig Polona, Trstenjakova ulica 46, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 32090072, izdala Naravoslovno-tehniška fakulteta. gne-333217
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