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Ob-3369/16

Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–2017, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16), Spremenjenega Programa spodbujanja
konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2017
št. 30301-5/2016/6, ki ga je sprejela Vlada RS dne 21. 7.
2016, Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017)
(Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013) in Sheme de minimis »Program izvajanja
finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve:
M001-2399245-2015), objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo),
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov
v delo na razvojnih projektih podjetij na območju
izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, pomagali pri razvoju izdelkov ali
storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in
s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.
Diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju za
določen čas, predvidoma med 9 in 12 meseci; in sicer
diplomanti visokošolskega študija oziroma 1. bolonjske
stopnje predvidoma največ 9 mesecev, ostali predvidoma največ do 12 mesecev.
Cilj javnega razpisa je spodbuditi raziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost (v nadaljevanju RRI)

pomurskih podjetij, okrepiti sodelovanje med diplomanti
in podjetji na razvojnih projektih in spodbuditi podjetja
k njihovi zaposlitvi tudi po izteku določenega projektnega roka.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji
1. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so
na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev
registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13 in 55/15) in bodo projekt izvedle na območju izvajanja Zakona.
Za upravičene prijavitelje se po tem razpisu štejejo
vse pravne oziroma fizične osebe, ki so registrirane oziroma vpisane po navedenem predpisu in:
– niso v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega
prenehanja, ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07
– uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ter
18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
– niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo
in 10/15 – popr.),
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer
za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj,
da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim
naslovom,
– pravna/fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli
dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis
ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz
javnih sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice
obsodbe za pravno/fizično osebo ali odgovorno osebo
pravne osebe,
– ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem
(obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis
ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe
sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– katerih dejavnosti niso izločene iz sheme de minimis pomoči,
– glede podjetja v razmerju do ministrstva ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
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– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12
– ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
2. Ne glede na določila 1. točke tega poglavja
do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki
poslujejo oziroma investicija, ki jo želijo izvesti, spada
v sektor:
a) ribištva in gojenja vodnih organizmov,
b) ladjedelništvu,
c) proizvodnji in distribuciji energije ter energetske
infrastrukture,
d) premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),
e) primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni
v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,
f) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar
je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
a) kadar gre za dejavnosti, povezane z izvozom,
ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine,
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo,
b) če je pomoč namenjena uporabi domačega blaga,
kar bi dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga,
c) ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU,
d) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost
na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane
v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
e) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja
zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično
ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu
z zakonom,
f) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko
službo,
g) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost
v skladu z zakonom,
h) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
i) ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se
štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih
skupnosti.
4. Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo,
z enim projektom.
Projekti vlagateljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, niso upravičeni do sofinanciranja.
Upravičeni projekti
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki
izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko)
funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej
določena merila. Projekt mora imeti vnaprej določeno
trajanje, omejeno z datumom začetka in konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje
vloge na ta javni razpis.
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Prijavljeni projekti se morajo izvajati na območju izvajanja Zakona in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. projekt je skladen s predmetom in cilji tega razpisa;
2. za projekt morajo biti ob upoštevanju pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije;
3. prijavitelj mora imeti v celoti zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz
naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani
ministrstva;
4. projekt ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov
za pridobitev javnih sredstev za isti namen;
5. projekt mora imeti zagotovljene pogoje za izvedbo;
6. izdelek ali storitev, na katerega se projekt nanaša, mora biti nov ali bistveno izboljšan in bo razvit
v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti (lahko
tudi v sodelovanju z drugimi razvojno-raziskovalnimi
institucijami).
Pogoji za diplomante
Za diplomante po tem javnem razpisu se štejejo
posamezniki, ki:
1. imajo zaključene vse obveznosti visokošolskih
programov iz I., II. ali III. bolonjske stopnje oziroma enakovredno izobrazbo po starih izobraževalnih programih
in iščejo zaposlitev,
2. niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje
kot brezposelne osebe več kot 12 mesecev,
3. niso bili v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju zadnjih 6 mesecev pred objavo tega javnega
razpisa.
Prijavitelj v svoji vlogi navede podatke o diplomantu/diplomantih, ki ga/jih namerava zaposliti v okviru prijavljenega projekta in v prijavi priložiti ustrezna
dokazila.
Vključitev diplomantov v delo na razvojnih projektih
podjetij se mora izvajati v podjetjih na lokaciji v območju
izvajanja Zakona.
III. Višina sredstev in način financiranja
Javni razpis za izbor projektov je financiran na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2017.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 960610
– Razvoj Pomurja.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT –
de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015).
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 251.784,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za proračunsko leto 2017.
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do
največ 50.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu
»de minimis«.
IV. Upravičeni stroški
Upravičene stroške predstavljajo stroški plač – do
višine bruto 2, za plače zaposlenih diplomantov na projektu, ki je predmet prijave.
Vrednosti upravičenega bruto – bruto zneska plače
za posamezne ravni izobrazbe diplomanta ne smejo
preseči naslednjih zneskov:
– 1.470,00 EUR za diplomante prve bolonjske stopnje (ali bivše visokošolske strokovne programe),
– 2.000,00 EUR za diplomante druge bolonjske stopnje (oziroma zaključene univerzitetne izobrazbe (univ.
dipl.)),
– 2.730,00 EUR za diplomante tretje bolonjske stopnje (oziroma znanstveni magisterij in doktorat).
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V. Obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov: nepovratna sredstva se razpisujejo za proračunsko leto 2017.
VI. Način in rok za predložitev vlog
Rok za oddajo prijav je 12. 12. 2016. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti
s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 12. 12. 2016 in vloge, poslane po pošti
z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva
prispele do 12. 12. 2016. Osebno oddane vloge pa se
bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane
v vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, do 12. 12. 2016
do 12. ure.
Prijavitelj lahko na javni razpis predloži le eno vlogo
za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več
vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo
na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti v slovenskem jeziku in oddana
v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del
razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. V kolikor so priložene priloge (računi,
dokazila itd.) v tujem jeziku, mora biti priložen prevod
v slovenski jezik, ki ga podpiše odgovorna oseba prijavitelja. V kolikor prilogi v tujem jeziku ni priloženega
prevoda, se šteje, da priloga ni priložena.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, pravočasno prispeti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana.
VII. Postopek izbora prijaviteljev
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, ki ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Postopek javnega razpisa za dodelitev
sredstev bo vodila komisija, imenovana s strani ministra
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in pregledala z vidika formalne popolnosti, popolne pa tudi ocenila.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene zaprte ovojnice.
VIII. Merila za izbor projektov
Največje skupno možno število doseženih točk je
70. Do sofinanciranja bodo upravičene vloge, ki bodo
dosegle najmanj 35 točk.
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Največje
možno
št. točk
Zagotavljanje tehničnih in kadrovskih
10
pogojev za izvedbo projekta.
Predhodno utemeljeni cilji projekta.
10
Tržna naravnanost produkta/storitve.
10
Povezovanje znanj, kompetenc in
10
tehnologije.
Zaposlitev diplomanta po izteku
10
projekta.
Področje RRI projekta.
20
Skupaj točk
70
Merilo

IX. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma od njega pooblaščena oseba.
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Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva
www.mgrt.gov.si.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi
z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.
mgrt.gov.si ali e-mail: info@rcms.si, razvojni.center@rcms.si ali jo naročijo pri Sabini Potočnik Magdič, na tel. 00386(0)5/908-11-43; 00386(0)40/716-965,
e-mail: sabina.potocnik@rcms.si.
Vprašanja v zvezi z razpisom se pošljejo na naslov: gp.mgrt@gov.si. Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom zastavljeni vključno do 7. 12 2016
bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 360-38/2016/7

Ob-3379/16

Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16)
in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na obnovljive vire energije za obdobje
2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016),
v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi Trajnostna
raba in proizvodnja energije ter pametna
omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje
proizvodnje in distribucije energije,
ki izvira iz obnovljivih virov
1. Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-81-39 (v nadaljevanju: MZI).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun
Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list
RS, št. 96/15), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
(Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Energetski zakon (EZ-1)
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Zakon o zadrugah
(Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93 – ZP-G, 41/07,
87/09), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,
67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15), Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 52/16 in 59/16), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega
ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, št. sheme: SA.46207),
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah
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o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba (EU) št. 1300/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1084/2006, Uredba o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Nacionalni
strateški referenčni okvir za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Daljinsko ogrevanje na
obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe
Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira
iz obnovljivih virov št. 4-2-1/MZI/0 z dne 7. 11. 2016.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: operacija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne
spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči) so namenjene za naložbe
v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive
vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi
investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali
gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir
za obstoječe daljinsko omrežje.
Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela
celotne operacije (eno ali več faz širitve daljinskega
omrežja, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej
določeno trajanje ter določen začetek in konec).
Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe
Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira
iz obnovljivih virov. Sredstva na postavki so v celoti sofinancirana iz namenskih sredstev EU.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi
in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter
veljavni predpisi v EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje
in rabo obnovljivih virov energijo (v nadaljevanju: Pravilnik).
V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih
pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in
9. členu Pravilnika.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID)
operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da
gre za upravičen namen po tem razpisu in da operacija
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izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov
DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
2. razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem
sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov
na lesno biomaso;
3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega
vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem
za pripravo tople vode.
Operacija po tem razpisu je:
1. Izgradnja sistemov DO OVE, ki vključuje centralno
kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW
in najmanj 3 nepovezanimi porabniki (tri toplotne postaje),
z enim ali več kotli na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz
lesne biomase, iz katerih se nepovezanim kupcem proda
in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50 %
letno proizvedene toplote. Če je prijavitelj podjetje, ki je
v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50 % proizvedene toplote. Industrijski sistemi
daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne biomase
v termoelektrarnah – toplarnah niso upravičenci po javnem razpisu.
2. Širitev sistema DO OVE pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m
z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.
3. Izgradnja solarnega sistema kot dodatnega vira
za izboljšanje gospodarnosti sistema DO OVE.
Finančne spodbude so namenjene za naložbe
v nove sisteme DO OVE, to je za t. i. začetne naložbe
po Pravilniku.
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za
rabljene naprave, pilotne naprave in prototipe naprav.
3.2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije,
rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče
opreme;
c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije
in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko
omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
d) stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške
nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v
nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
3.2.1 Upravičeni stroški generatorja toplote – kotlovske naprave na lesno biomaso
– Za določitev upravičenih stroškov operacije je
potrebno ovrednotiti višino naložbe za primer, da se projekt realizira na konvencionalen način (fosilna goriva), in
za primer, da se isti učinki oziroma ista storitev doseže
z uporabo obnovljivih virov energije.
– Upravičeni stroški predstavljajo razliko med stroški za kurilno napravo na lesno biomaso in stroški za
kurilno napravo na fosilna goriva.
3.2.2 Upravičeni stroški v primeru postrojenja za
soproizvodnjo električne energije in toplote
– Prijavitelj se lahko odloči, da v upravičene stroške
operacije (pod točkami a–e) vključi tudi postrojenje za
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soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli, vendar bo v tem primeru JARSE1
(v nadaljevanju: agencija) pri določitvi višine podpore za
proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, v kolikor
bo možen vstop v shemo podpore, upošteval državno
pomoč, ki bo dodeljena na javnem razpisu z oznako JR
DO OVE 2016.
– V kolikor prijavitelj vključi v upravičene stroške
operacije (pod točkami a–e) samo izgradnjo daljinskega omrežja za razvod proizvedene toplote in toplotne
postaje pri porabnikih, dodeljena državna pomoč iz javnega razpisa z oznako JR DO OVE 2016 ne bo vplivala
na izračun višine podpore za proizvodnjo električne
energije. Mora pa prijavitelj tudi v tem primeru predložiti
k prijavi vse zahtevane priloge in upravna dovoljenja,
ki se nanašajo na celotno operacijo, vključno s postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote.
3.2.3 Upravičeni stroški v primeru izgradnje toplovodnega omrežja
– Upravičeni stroški za distribucijsko omrežje so
stroški naložbe.
– Znesek pomoči za distribucijsko omrežje ne sme
presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim
dobičkom. Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja
v ustrezni življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika
pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so
stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo,
ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbo. Poslovni
dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov
ali prek mehanizma za vračilo sredstev.
3.2.4 Upravičeni stroški v primeru izgradnje solarnega sistema
Priznani upravičeni stroški solarnega sistema lahko
znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine sistema
z vakuumskimi sprejemniki.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru
upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno
za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih
naprav. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih
oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo
šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko
povezane s prijaviteljem.
Znesek pomoči za operacijo ne sme presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom.
Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi
prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v ustrezni
življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna.
Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so stroški za
osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo
pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če
so ti vključeni v pomoč za naložbo. Poslovni dobiček
se predhodno odšteje od upravičenih stroškov ali prek
mehanizma za vračilo sredstev.
Ob izpolnjevanju pogojev iz 61. člena Uredbe
št. 1303/2013 se:
– za velika podjetja, katerih upravičeni stroški operacije znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, poslovni do1
Javna agencija RS za energijo na podlagi Uredbe
o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih
virov energije (Ur. l. RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09);
NPB-neuradno prečiščeno besedilo, 30. 9. 2009 izdaja
pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore.
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biček operacije predhodno odšteje od upravičenih stroškov;
– za MSP podjetja poslovni dobiček ne upošteva.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile
izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
a) stroški storitev izdelave ID, dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravo vloge na
javni razpis, merilnega poročila o izpustih iz kurilne
naprave ipd.;
b) nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
e) stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;
f) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
g) nakup naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih
virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih
toplotnih obremenitev);
h) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
i) stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo
na skladišče, katerega kapaciteta presega 30 % letne
porabe lesne biomase (Priloga 2 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za DO OVE);
j) mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi;
k) stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
l) stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
m) skupni stroški strokovnega nadzora gradnje
(upravičeni stroški pod tč. e), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov naložbe;
n) davki;
o) stroški upravnega postopka, različna svetovanja,
priprava vloge;
p) stroški sekundarnega razvoda.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Prijavitelj
postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba
o sofinanciranju.
Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati
z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe
tega javnega razpisa v 286. členu predpisuje Energetski zakon.
Prijavitelji morajo prav tako skladno z Energetskim
zakonom obvestiti agencijo in poročati o doseženih učinkih.
Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave,
ki so del operacije.
Upravičenci niso mikro podjetja, ki so upravičena do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja
2014–2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s se-
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dežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od
400.000,00 EUR (brez DDV).
Državne pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183),
plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a) kadar je znesek državne pomoči določen na
podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je
podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi
jih je dalo zadevno podjetje na trg,
b) kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo in akvakultura,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi
za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– povezane z izvozom, ki so neposredno povezane
z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi
z izvozno dejavnostjo.
Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške,
ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran
iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali
proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz
tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih
pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti
v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na
javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov
ali več,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema
pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu
z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne
pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za
finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za
izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije,
ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom.
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4. Pogoji za dodelitev sredstev:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj
400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev
obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost
operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora
biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).
3. Raba lesne biomase kot goriva mora ustrezati
zahtevam iz tč. 5 Tehnično gospodarskih kriterijev za
DO OVE (Priloga 2 Razpisne dokumentacije).
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu
zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj
podati izjavo, da bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo
pridobljeni, sredstva nadomestil iz lastnih virov.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora
biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo
vloge.
6. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je prepovedano sodelovanje na
razpisih Evropske kohezijske politike ali njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena.
7. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2016) za
obdobje 2016 do 2020 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, razvojne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe,
Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira
iz obnovljivih virov in o seznanitvi in strinjanju z razpisno
dokumentacijo tega javnega razpisa;
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US);
– da zoper prijavitelja ni bil s pravnomočno odločbo
sodišča, pričet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije;
– prijavitelj ni mikro podjetje, ki je upravičeno do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 2014–2020
za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in
delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je
investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR
(brez DDV);
– da nima neporavnanih obveznost do RS;
– o izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika
o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15);
– da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
– da ne gre za »podjetje v težavah« v skladu
z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
– da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de mini-
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mis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva
Ministrstva za finance;
– da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga
za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom;
– da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za
izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti
viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz
lastnih virov;
– o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo
v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredba
(EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije, za
potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih
preverjanj;
– o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom;
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov operacije;
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo
imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih
sredstev, ki so bila dodeljena operaciji;
– o informiranju in obveščanju javnosti, upoštevati zahteve, ki jih narekujejo 115. in 166. člen Uredbe
Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2014–2020 in so objavljena na
spletni strani http://www.eu-skladi.si;
– da pred vložitvijo vloge še nismo pričeli z izvajanjem gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem
opreme;
– da bo operacijo zaključil najkasneje 24 mesecev
po podpisu pogodbe o sofinanciranju;
– da bo še tri leta po zaključku operacije ministrstvu
letno v postavljenem roku pisno poročal o doseženih
kazalnikih;
– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje
s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon
o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB);
– da bo najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil Poročilo pooblaščene organizacije o opravljenih prvih meritvah« skupaj
z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 2 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za daljinska ogrevanja na OVE (Dodatek 2);
– da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju pridobil
dostop do informacijskega sistema ter vnesli zahtevane
informacije/podatke v informacijski sistem, ki je potreben
za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020;
– da bo predmet operacije nabavljen od tretjih oseb
pod tržnimi pogoji in da z dobaviteljem opreme in storitev ni več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezan;
– o velikosti podjetja;
– o kohezijski regiji izvajanja operacije.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni
uporabi priloge 3 razpisne dokumentacije ter Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
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cijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). ID ne sme biti starejša
od enega leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne sme
izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in
cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske
politike v Republiki Sloveniji.
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju
in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča
varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor
emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).
3. Tehnično-gospodarski pogoji
Iz ID mora biti razvidno, da izvedba operacije (sistema DO OVE ali sistema mikro DO OVE) ustreza
»Tehnično-gospodarskim kriterijem za daljinska ogrevanja na OVE«, ki so v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
Morebitna nujna odstopanja mora prijavitelj v vsakem
posameznem primeru logično utemeljiti v ID.
4. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije
na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene
stroške (tč. 3.2.1 do 3.2.4).
5. ID mora zajemati tudi izračun toplotne obremenitve daljinskega omrežja.
6. Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86 %.
7. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DO OVE, mora izpolnjevati emisijske
zahteve, ki so skladne z vsakokratno veljavno Uredbo
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 24/13 z vsemi spremembami) oziroma po sprejetju Programa »Čist zrak za Evropo« in njegovi implementaciji v zakonodajo Republike Slovenije
upoštevati mejne vrednosti iz le-te.
Pri kurilnih napravah do max. 300 kW nazivne toplotne moči, se lahko kot dokazilo o upoštevanju mejnih
vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano
s strani akreditirane inštitucije.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zgoraj navedenih
emisijskih zahtev ter doseganju izkoristka kotla služijo
prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01,
17/03, 41/04 – ZVO-1 in 105/08). Upravičenec dostavi
»Poročilo pooblaščene organizacije o opravljenih prvih
meritvah« skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 2
– Preglednica obratovalnih podatkov za operacijo, najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka
za izplačilo. V kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih
emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz
Priloge 2, mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva,
skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
8. Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji,
ki v ID za operacijo izkazujejo pozitivno interno stopnjo
donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo.
9. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom. Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se
ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis MZI. Če se
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delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka,
celotna operacija ne bo upravičena do državne pomoči.
Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na
razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova
vloga ne bo odobrena.
10. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi
vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru in pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije. V kolikor se
v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
11. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati
načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev
je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb.
Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji.
V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do zavrnitve zahtevka za izplačilo. V primeru, da ni mogoče
pridobiti več kot ene ponudbe, je upravičenec dolžan
priložiti pisno obrazložitev.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.
letno prodana
količina toplote
Toplotna obremenitev[kWh/leto/m] =
dolžina trase
omrežja
Toplotna obremenitev omrežja mora biti izračunana
za tisto fazo operacije, ki je predmet vloge. Elementi za izračun morajo biti v vlogi transparentno podani
v Obrazcu 1: Obrazec tehničnega povzetka, razpisne
dokumentacije in ID. Ustrezne pogodbe oziroma predpogodbe o dobavi toplote morajo biti predložene v vlogi
(Priloga L).
V okviru posameznega odpiranja vlog bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse predložene sisteme
DO OVE in mikro sisteme.
MERILO – toplotna obremenitev
(kWh/leto/m)
≥ 2000
≥ 1500 – < 2000
≥ 1000 – < 1500
≥ 800 – < 1000
< 800

Št. točk
100
70
50
30
10

Vloga mora doseči minimalno vsaj 30 točk, drugače
se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim
številom točk. V primeru, da je število doseženih točk za
dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo toplotno
obremenitev.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja:
6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu:
Javni razpis za izbor operacij financira Evropska unija,
in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU
za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem
razpisu, znaša 8.000.000,00 EUR.
V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2017, 2018, 2019 in 2020 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.
Sredstva prispeva Kohezijski sklad.
6.2. Višina sofinanciranja:
Skupna višina finančne državne pomoči za izvedbo
posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih vrednosti
upravičenih stroškov, največ:
– 35 % za velika podjetja
– 45 % za srednja podjetja
– 55 % za mala in mikro podjetja.
Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo
električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto
v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.
Intenzivnost državne pomoči za proizvodni obrat se
lahko poveča za 15 odstotnih točk za operacije na območjih (a) in za 5 odstotnih točk za operacije na območjih (c),
določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13).
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem kumulacije pomoči
in dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Pri dodelitvi
nepovratnih sredstev bo MZI upoštevalo tudi proračunske
omejitve.
Za velika podjetja, katerih upravičeni stroški operacije
znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, se poslovni dobiček
operacije predhodno odšteje od upravičenih stroškov.
Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega
posameznega zahtevka za izplačilo.
Upravičenci zahtevku za izplačilo morajo priložiti:
– Potrjeni izpisi (Zahtevek za izplačilo, Vsebinsko
poročilo o izvajanju operacije/projekta, Finančno poročilo
o izvajanju operacije/projekta, Zbirni Obrazec) iz informacijskega sistema organa upravljanja za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
– Kopije računov (kopijo označiti s pečatom »kopija je
enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu« ali
s podpisom odg. osebe in pečatom upravičenca);
– Dokazila o plačilu računov, priloženih v zahtevku za
izplačilo (potrjen bančni izpisek, potrjena kompenzacija);
– Pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci;
– Dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za operacijo (izpis stroškovnega mesta);
– Fotografije o izvajanju prednostne naložbe v digitalnem formatu (JPG format primerne velikosti in ločljivosti;
vidna morajo biti dela, na katera se nanaša zahtevek za
izplačilo).
Upravičencu se sredstva nakažejo le na podlagi pravočasno prejetega popolnega zahtevka za izplačilo.
Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v zahtevku
izkazanih upravičenih izdatkov in upoštevanju odobrenega
deleža sofinanciranja. Vsota nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izplačilo ne sme presegati
skupne odobrene višine finančne spodbude. Praviloma
naj bi znašal en zahtevek najmanj 50.000,00 EUR ali več.
Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke,
glede na terminski načrt.
MZI in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti
zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za eventualno
povečane upravičene stroške.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila
iz Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. julija 2014
(Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij;
Uradni list RS, št. 187/14). Osnovna merila za določanja
velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna
vsota podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo tako
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu
o zadrugah.
7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
MZI bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale po
datumu oddaje vloge na ta razpis.
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe
o sofinanciranju.
Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje
sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske
zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega razpisa. Podaljšanje po 30. 10. 2020 ni več mogoče.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti
porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja naložbe, glede na rok 30. 10. za izstavitev zahtevka/ov za
tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na MZI), se
zaključi 30. 10. 2020.
8. Rok, do katerega morajo biti oddane vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na
sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj),
oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije JR DO OVE 2016« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.
Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme
ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga lahko
prijavitelj (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.
Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo
vrnjena prijavitelju.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB medij
je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali fasciklov
več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru
je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in
skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži
v ločenih ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 29. 12. 2016, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi
porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge
s sklepom zavržene.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak
prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in
decembru. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja,
bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne
bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo
MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo
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o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje,
bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot
prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018.
9. Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo
odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo
javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova
ulica 4, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati
6. 1. 2017. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila osmi
dan po roku, do katerega so morale biti oddane vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni
od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi
morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali
izpolnjevanje pogojev izpolnjenih ob izteku roka za oddajo
vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je
mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi
nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema
poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer
se bo štelo, da so umaknili vlogo.
11. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
»http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/«. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: tomaz.svensek@gov.si
do objave o porabi sredstev.
12. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Tomaž
Svenšek. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: tomaz.svensek@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo
Št. 3310-75/2016/1

Ob-3381/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za
kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 67/16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za

Stran

2456 /

Št.

70 / 11. 11. 2016

razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES)
št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES)
št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549),
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede
leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1)
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila
in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami
in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242
z dne 9. 9. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347
z dne 20. 11. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije
ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka
in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017 (UL L št. 242
z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1307/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo
za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in
navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014,
str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi
Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema,
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni,
ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj
podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8.
2016, str. 41);
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– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367
z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211
z dne 8. 8. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in
vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti
o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne 29. 4. 2016, str. 33), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016
o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016,
str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim
z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833 z dne
23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi
Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu:
PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja
podeželja (http://www.program-podezelja.si), objavlja
1. javni razpis za podukrep 3.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
v letu 2016

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko
gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti
oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena
prehrani ljudi.
Razpisana sredstva
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 2.600.000,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.950.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja –
14–20 – EU,
– 650.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja – 14–20
– slovenska udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa
Začetek vnosa vloge na
javni razpis in zaključek
javnega razpisa
Obdobje upravičenosti
stroškov
Cilj podukrepa
Informacije o razpisu
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Zaprti
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od
25. 11. 2016 do vključno 28. 12. 2016 do 24. ure.
V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci pavšalno plačilo v obliki nepovratne
finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še
naslednja štiri koledarska leta.
Povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov preko večje vključenosti kmetijskih
gospodarstev v upravičene sheme kakovosti in povečati količino proizvodov iz shem
kakovosti na trgu.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji)

2. Predmet podpore
1. Predmet podpore iz podukrepa Podpora za novo
sodelovanje v shemah kakovosti (v nadaljnjem besedilu:
podukrep) je v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG) oziroma pravna
oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti
oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo
kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.
2. Upravičena shema kakovosti iz prejšnje točke je:
a) shema kakovosti, priznana s predpisi Unije:
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant,
Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
– ekološka pridelava in predelava in
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno
vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino
z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim
tradicionalnim poimenovanjem);
b) shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo
nacionalne sheme kakovosti:
– izbrana kakovost in
– integrirana pridelava.
3. Proizvodi iz registrirane sheme kakovosti za vino
iz četrte alineje pod a) prejšnje točke so:
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom – mirno vino,
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom
– mirno vino,
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom – peneče, biser vino,
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom
– peneče, biser vino.
4. Do podpore je v skladu s četrtim odstavkom
5. člena Uredbe upravičena vključitev v upravičeno shemo kakovosti za kmetijske proizvode iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6.
2016, str. 47).
3. Upravičenec
1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je
upravičenec:
– KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju
Republike Slovenije in je prijavljeno v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz 2. točke
prejšnjega poglavja, ali
– pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti
iz 2. točke prejšnjega poglavja.

2. KMG iz prejšnje točke mora biti prijavljeno v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti
oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz 2. točke prejšnjega poglavja v letu 2015 ali 2016.
3. Če gre za shemo kakovosti ekološka pridelava
in predelava in shemo kakovosti integrirana pridelava,
je, ne glede na določbo 1. točke tega poglavja, v skladu
s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe upravičenec do
podpore KMG iz prve alineje 1. točke tega poglavja.
4. Če gre za shemo kakovosti registrirana shema
kakovosti za vino, se, ne glede na 2. točko tega poglavja, kot prijava KMG v postopek certificiranja šteje prijava pridelka vina v register pridelovalcev grozdja in vina
v skladu s predpisi, ki urejajo vino.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
2. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec
za predložene dokumente, sestavljene v tujem jeziku,
zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki
je imenovan za sodnega tolmača z odločbo Ministrstva
za pravosodje.
3. Upravičenec v skladu s 14. in tretjim odstavkom
4. člena Uredbe:
– ne sme biti izključen iz prejemanja podpore iz podukrepa v skladu zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– imeti mora poravnane vse davčne obveznosti do
države,
– če je pravna oseba, mora imeti dejavnost s področja kmetijstva ali živilstva registrirano na ozemlju
Republike Slovenije,
– če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije
ali izbrisa iz sodnega registra,
– če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik
posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju,
– imeti mora odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– za isti namen, kot ga navaja v vlogi na javni razpis, še ni prejel sredstev proračuna Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije oziroma drugih javnih
sredstev.
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4. Upravičenec glede pogojev iz prejšnje točke predloži Dokazilo št. 1, ki je priloga prijavnega obrazca.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis (v skladu s 7. členom Uredbe)
1. Če upravičenec uveljavlja podporo za vključitev
v postopek certificiranja za proizvod iz sheme kakovosti
zaščitena geografska označba ali za proizvod iz sheme
kakovosti zaščitena označba porekla, mora biti proizvod vpisan v evropski register zaščitenih geografskih
označb, zaščitenih označb porekla ali evropski register
zajamčenih tradicionalnih posebnosti v skladu s predpisi, ki urejajo sheme kakovosti.
2. Če upravičenec uveljavlja podporo za vključitev
v postopek certificiranja za shemo kakovosti Izbrana
kakovost, mora biti proizvod vpisan v evidenco kmetijskih pridelkov ali živil iz shem kakovosti ter priznanih
naravnih mineralnih vod iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
3. KMG iz prve in druge alineje 1. točke prejšnjega
poglavja mora biti aktiven kmet v skladu z 9. členom
Uredbe 1307/2013/EU. Šteje se, da je KMG aktiven
kmet, če izvaja kmetijsko dejavnost v skladu z 8. točko
2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni
list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15 in 36/16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba o neposrednih plačilih). Če
je nosilec kmetijskega gospodarstva v preteklem letu
prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in v skladu
s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU upravlja letališča, železniške storitve,
vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, se šteje, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoj aktivnega kmeta, če:
– izpolnjuje pogoj iz točke (a) tretjega pododstavka
drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh
dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za
katero so takšni dokazi na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem
besedilu: AJPES) kot njegova glavna dejavnost opredeljena ena izmed dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del
Uredbe o neposrednih plačilih.
4. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta iz prejšnje točke se šteje odločba o dodelitvi
neposrednih plačil v skladu z Uredbo o neposrednih
plačilih, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene
v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike
za leto 2016.
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5. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje
1. točke prejšnjega poglavja, mora k vlogi na javni razpis priložiti seznam KMG, ki jih je v skladu z 2. točko
prejšnjega poglavja prijavila v postopek certificiranja
za upravičeno shemo kakovosti in za katere uveljavlja
podporo v okviru tega javnega razpisa.
6. Upravičenec do vložitve vloge na javni razpis še
ni pridobil certifikata za prijavljeno upravičeno shemo
kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene
sheme kakovosti, pri čemer se šteje, da je KMG pridobilo certifikat tudi v primeru, če ga je zanj pridobila
pravna oseba. Če gre za shemo kakovosti registrirana
shema kakovosti za vino, upravičencu ne sme biti izdana odločba o oceni vina v skladu zakonom, ki ureja
vino.
7. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje
1. točke prejšnjega poglavja, mora pogoj glede aktivnega kmeta iz 3. točke tega poglavja in nepridobitve
certifikata iz prejšnje točke izpolnjevati vsako KMG iz
5. točke tega poglavja.
8. KMG, za katero uveljavlja podporo pravna oseba
iz druge alineje 1. točke prejšnjega poglavja, ne more
uveljavljati podpore kot KMG iz prve alineje 1. točke
prejšnjega poglavja.
9. Za vsako upravičeno shemo kakovosti oziroma za vsak proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz
2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa se vloži ločena
vloga na javni razpis.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe
se vloge na javni razpis ocenjujejo na podlagi meril, ki
so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«,
ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020
in je dostopen na spletni strani MKGP: http://www.
program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/merila-za-izbor-operacij. Med vlogami na javni razpis, ki presežejo vstopni prag 45 odstotkov najvišjega možnega
števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število
točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor
se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis.
Ocenjevanje vloge bo temeljilo na podlagi predložene
dokumentacije, in sicer: prijavnega obrazca s prilogami
in dokazil, ter podatkov iz uradnih evidenc.
3. V skladu s petim odstavkom 8. člena Uredbe se
v javnem razpisu opredelijo podrobnejša merila od tistih,
določenih v uredbi, za ocenjevanje vlog, in točkovnik za
ocenjevanje vlog:

Merila za izbor, če je upravičenec KMG iz prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa:
Merilo
1. Aktivna vključitev v shemo kakovosti
Vrsta sheme kakovosti
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem
kakovosti:
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre),
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost.
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za shemo kakovosti integrirana
pridelava.

Maksimalno
število točk
70
40
40

30
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Merilo
Vključitev v skupino proizvajalcev
Upravičenec je član skupine proizvajalcev, ki je prejela podporo iz naslova ukrepa 142 – Podpora za
ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013.
2. KMG je na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Navodilo: Upošteva se povprečno število točk/hektar, ki jih prejme KMG v skladu s predpisom,
ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost. Možna je ena izbira.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 700 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 600 do 699 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 500 do 599 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do 199 točk.
3. Prispevek k horizontalnim ciljem (vključenost v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
M11 – Ekološko kmetovanje in M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2020)
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v en ukrep.
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v dva ukrepa.
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v tri ukrepe.
Skupaj od 1–3

Stran

Maksimalno
število točk
30
30

20

20
16
12
9
7
5
3
10
3
6
10
100

Merila za izbor, če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa:
Merilo
1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti
Vrsta sheme kakovosti
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem
kakovosti:
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre),
– izbrana kakovost.
Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu
Pravna oseba uporablja zaščitni znak za drug proizvod ali drugo shemo kakovosti, za katero ne
uveljavlja podpore (v nadaljnjem besedilu: druga shema kakovosti). Če pravna oseba uveljavlja to
merilo, priloži Dokazilo št. 2, ki je priloga prijavnega obrazca.
Kot zaščitni znak se upošteva zaščitni znak za kmetijski pridelek ali živilo iz zakona, ki ureja
kmetijstvo, razen zaščitnega znaka za naravno mineralno vodo, in evropski logotip za sheme
kakovosti iz 16. člena Uredbe 1305/2013/EU.
Kot dokazilo za uporabo zaščitnega znaka druge sheme kakovosti se pri vlagateljih, ki proizvajajo:
– predpakirane proizvode, štejejo etiketa, fotografija predpakiranega proizvoda ali
embalaža predpakiranega proizvoda,
– nepredpakirane proizvode, štejejo fotografija prodajnega mesta, iz katere je razvidna uporaba
zaščitnega znaka za drugo shemo kakovosti.
Pri prodaji proizvodov iz druge sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi, pa mora vlagatelj
priložiti:
– podpisano izjavo o prodaji teh proizvodov v predelovalni obrat, ki označuje proizvode za prodajo
z zaščitnim znakom druge sheme kakovosti, in
– etiketo, fotografijo ali embalažo predelovalnega obrata, na kateri je zaščitni znak druge sheme
kakovosti.
2. Število prijavljenih KMG v postopek certificiranja, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki
izpolnjujejo pogoje iz 3. in 6. točke podpoglavja 4.2 tega javnega razpisa
Pravna oseba je v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen
proizvod iz upravičene sheme kakovosti prijavila vsaj tri do vključno 15 KMG.
Pravna oseba je v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen
proizvod iz upravičene sheme kakovosti prijavila od 16 do vključno 30 KMG.
Pravna oseba je v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen
proizvod iz upravičene sheme kakovosti prijavila nad 30 KMG.

Maksimalno
število točk
50
40
40

10
10

30
10
20
30
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Merilo
3. Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti
Pravna oseba ima certifikat za drugo shemo kakovosti oziroma drug proizvod iz sheme kakovosti, za
katerega ne uveljavlja podpore. Če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži kopijo certifikata v okviru
Dokazila št. 3, ki je priloga prijavnega obrazca.
Pravna oseba ima certifikat za shemo kakovosti oziroma drug proizvod iz sheme kakovosti, za
katerega ne uveljavlja podpore. Upoštevajo se sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla.
Pravna oseba ima certifikat za eno od naslednjih shem kakovosti, priznanih s predpisi, ki urejajo
nacionalne sheme kakovosti:
– višja kakovost,
– izbrana kakovost.
Skupaj od 1–3

6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. V skladu s prilogo II Uredbe 1305/2013/EU je
najvišji znesek podpore za koledarsko leto:
– 3.000 eurov na KMG, če gre za upravičenca iz
prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa,
oziroma
– 3.000 eurov na KMG, če gre za upravičenca iz
druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa.
2. Najvišji znesek podpore iz prejšnje točke je najvišji skupni znesek, ki se ga dodeli na KMG, v okviru
tega podukrepa, v posameznem koledarskem letu.
3. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje
1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se višina pavšalnega plačila določi na KMG.
4. Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme
kakovosti se določi v skladu s prilogo 2 Uredbe.
7. Vloga na javni razpis in postopek za dodelitev
sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe se
sredstva dodelijo z zaprtim javnim razpisom.
2. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe
MKGP na svojih spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa, ki jo sestavljajo
vzorec prijavnega obrazca in priloge. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev in vnos vloge pa se objavijo
na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
8. Vlaganje vloge na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe
vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. V skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe
ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec
ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge
s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski
sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec
izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
3. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis.
V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe se za
vlogo na javni razpis šteje natisnjen prijavni obrazec
iz prejšnje točke z izpisom številke dokumenta, skupaj
z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija.
4. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena Uredbe
upravičenec vloži vlogo iz prejšnje točke na ARSKTRP.
Vloga se vloži priporočeno na naslov: Ministrstvo za

Maksimalno
število točk
20

20

10

100

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali odda na vložišču ARSKTRP. Na
ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis,
ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče
ARSKTRP, ter oznaka javnega razpisa »1. Javni razpis
za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016«. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi št. 2 k razpisni
dokumentaciji tega javnega razpisa.
5. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe,
se vlaganje vlog na javni razpis začne 25. 11. 2016. Rok,
do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, je 28. 12.
2016 do 24. ure.
9. Obravnava vloge na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se
vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje,
oceni na podlagi meril iz 5. poglavja tega javnega razpisa. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag iz 1. točke
5. poglavja tega javnega razpisa, se izberejo tiste, ki
dosežejo višje število točk, do porabe sredstev. Vloge,
ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
2. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje
1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se v skladu
z drugim odstavkom 13. člena Uredbe vloga odobri za
KMG, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 6. točke podpoglavja
4.2 tega javnega razpisa.
3. Če upravičenec vlaga vlogo kot KMG iz prve
alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in
hkrati uveljavlja podporo zanj pravna oseba iz druge
alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se
v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe vloga
KMG iz prve alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega
razpisa zavrne.
4. V skladu s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe
lahko v zvezi z istim KMG podporo za isto upravičeno
shemo kakovosti ali isti proizvod iz upravičene sheme
kakovosti uveljavlja samo ena pravna oseba. Če dve ali
več pravnih oseb iz druge alineje 1. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa uveljavljajo podporo v zvezi z istim
KMG, se za to KMG vloga pravne osebe, ki je bila vložena po datumu oziroma času vložitve vloge, s katero se je
prvič uveljavljala podpora za to KMG, zavrne.
5. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom
13. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer na način:
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Upravičenec je KMG iz prve alineje 1. točke ponder Upravičenec je pravna oseba iz druge alineje
3. poglavja tega javnega razpisa
1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa
Aktivna vključitev v shemo kakovosti
– Vrsta sheme kakovosti
15 % – Vrsta sheme kakovosti
– Vključitev v skupino proizvajalcev
10 % – Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu
Kmetijsko gospodarstvo je na OMD
40 % Število prijavljenih KMG v postopek certificiranja,
območju
za katere pravna oseba uveljavlja podporo
Prispevek k horizontalnim ciljem
35 % Drug certificiran proizvod ali druga shema
kakovosti

6. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje
vstopne pogoje iz tega javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se v skladu s petim odstavkom 13. člena Uredbe zavrne.
7. V skladu s 53. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, se upravičencu sredstva odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
8. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
ARSKTRP zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno
ustvaril pogoje za pridobitev podpore.
10. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec mora v skladu s prvim odstavkom
9. člena Uredbe ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za proizvod iz upravičene sheme
kakovosti, za katero uveljavlja podporo, v skladu s predpisi, ki urejajo upravičeno shemo kakovosti, oziroma
odločbo o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino,
če gre za registrirano shemo kakovosti za vino iz četrte
alineje pod a) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa;
b) KMG iz prve in druge alineje 1. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa mora biti aktiven kmet v skladu
z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU. Šteje se, da je
KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz 3. in 4. točke
podpoglavja 4.2 tega javnega razpisa, pri čemer se kot
dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta šteje
odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, ki je izdana na
podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki
ureja ukrepe kmetijske politike za leto, za katerega vlaga
zahtevek za izplačilo sredstev;
c) pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka, razen pri proizvodih iz preusmeritve
v okviru sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje pod a) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa. Kot dokazilo za uporabo zaščitnega znaka upravičene sheme kakovosti se pri upravičencih iz
1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, ki proizvajajo:
– predpakirane proizvode, štejejo etiketa, fotografija predpakiranega proizvoda ali embalaža predpakiranega proizvoda,
– nepredpakirane proizvode, štejejo fotografija prodajnega mesta, iz katere je razvidna uporaba zaščitnega
znaka za upravičeno shemo kakovosti;
č) pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi, mora priložiti:
– podpisano izjavo o prodaji teh proizvodov v predelovalni obrat, ki označuje proizvode za prodajo z zaščitnim znakom upravičene sheme kakovosti, in
– etiketo, fotografijo ali embalažo predelovalnega
obrata, na kateri je zaščitni znak upravičene sheme
kakovosti;
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2461

ponder

15 %
10 %
40 %
35 %

d) tržiti mora proizvode iz upravičene sheme kakovosti, za katere mora predložiti dokazilo o trženju (npr.
spletna stran, pogodba o prodaji);
e) priložiti mora izjavo, da ni prejel javnih sredstev
iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe.
2. Dokazila iz podtočk c), č), d) in e) prejšnje točke upravičenec v skladu z drugim odstavkom 9. člena
Uredbe priloži zahtevku za izplačilo sredstev na obrazcu
iz Dokazila št. 4 ter Dokazila št. 5, ki je priloga prijavnega obrazca.
3. Upravičenec je v skladu s tretjim odstavkom
9. člena Uredbe upravičen do podpore v obliki pavšalnega plačila za posamezno koledarsko leto na podlagi
enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. V skladu
s 17. členom Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za
izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko vlaganja
zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jo opredeli v vlogi
na javni razpis in bo določena v odločbi o pravici do
sredstev.
4. Če je upravičenec pravna oseba iz druge alineje
1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, mora ob vložitvi posameznega zahtevka za izplačilo sredstev pogoje
iz podtočk a) in b) 1. točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe izpolnjevati najmanj
90 odstotkov KMG iz 2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa. Če je na ta način izračunano število KMG
decimalno število, se število KMG zaokroži po pravilih
matematičnega zaokroževanja.
5. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva upravičencu izplačajo na podlagi zahtevka
za izplačilo sredstev. Če je upravičenec pravna oseba iz
druge alineje 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa,
se sredstva izplačajo za tista KMG, ki izpolnjujejo pogoje
iz 2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, ter so navedena na certifikatu iz podtočke a) 1. točke tega poglavja.
6. Če se upravičenec vključi v shemo ekološka
pridelava in predelava iz tretje alineje pod a) 2. točke
2. poglavja tega javnega razpisa za čebelarstvo, se
v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe sredstva izplačajo za čebelje družine, za katere upravičenec
pridobi certifikat.
7. Če se upravičenec vključi v shemo ekološka
pridelava in predelava iz tretje alineje pod a) 2. točke
2. poglavja tega javnega razpisa ali v shemo integrirana pridelava iz druge alineje pod b) 2. točke 2. poglavja
tega javnega razpisa, se v skladu s tretjim odstavkom
16. člena Uredbe sredstva izplačajo za tiste površine
kmetijskih zemljišč v uporabi, ki izpolnjujejo zahteve
iz predpisov, ki urejajo ekološko oziroma integrirano
kmetovanje, v letu, za katerega se vlaga zahtevek za
izplačilo sredstev.
8. Če se upravičenec vključi v registrirano shemo za vino iz četrte alineje pod a) 1. točke 2. poglavja
tega javnega razpisa, se v skladu s četrtim odstavkom
16. člena Uredbe sredstva izplačajo za ocene vina, ki so
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bile izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo vino, v letu,
za katerega se vlaga zahtevek za izplačilo sredstev.
9. V skladu s petim odstavkom 16. člena Uredbe
se zahtevek za izplačilo sredstev vloži na način iz 2. in
3. točke 8. poglavja tega javnega razpisa.
10. Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora upravičenec v skladu s petim odstavkom
9. člena Uredbe izpolnjevati pogoje iz 1. točke tega
poglavja in predložiti poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti. Vsebina poročila
o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti je podrobneje določena v Prilogi št. 3 k razpisni
dokumentaciji.
11. Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti fotografijo o označevanju vira sofinanciranja, s čimer izkazuje izpolnjevanje obveznosti iz prve alineje 11. poglavja tega javnega razpisa.
11. Obveznosti upravičenca
V skladu z 18. členom Uredbe mora upravičenec
od izdaje odločbe o pravici do sredstev in še pet let od
dneva zadnjega izplačila sredstev:
– v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter
Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja;
– hraniti in omogočiti dostop do dokumentacije, ki je
podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev in
– omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrola se v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe izvaja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in
Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrole je pristojna
ARSKTRP.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v skladu z drugim odstavkom 20. člena Uredbe sankcionira
v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo, razen v primeru višje sile in izjemne okoliščine iz
21. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in
sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz
Priloge 1 Uredbe.
3. O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega
odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
4. O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnje točke odloči ARSKTRP.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 5100-13/2016-1

Ob-3370/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), v zvezi
s 15. 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 med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

(Uradni list RS, št. 29/99, MP) in usmeritev Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport, št. 510-24/2016/1,
z dne 1. 9. 2016 ter na podlagi Metodologije ocenjevanja
prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016,
št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27,
z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016
in 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Združenimi državami Amerike v letih 2017–2018
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 raziskovalcev iz Republike Slovenije
in iz ZDA, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne
projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2017–2018 na vseh znanstvenih področjih.
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega
razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države Amerike.
Na strani ZDA ni javnega razpisa, zato se raziskovalne organizacije iz ZDA v projekt vključujejo na
stroške v skladu z razpisom, vodjo in sodelujoče raziskovalce iz ZDA na projektu pa prijavi samo slovenski
prijavitelj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
in s predpisi agencije, ter izvajajo programe oziroma
temeljne ali aplikativne projekte, ki jih agencija (so)financira, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti na
primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo
temeljni vir raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških
raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov
Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter druge
mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
5.1 Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot je določeno v Zakonu o raziskovalni in
razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za
razpise, v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so
objavljeni na spletni strani agencije.
5.2 Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. ZDA ne bodo objavile javnega
razpisa, zato sodelujoče raziskovalce iz ZDA na projektu
prijavi samo prijavitelj iz Republike Slovenije.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje
direktor agencije. V postopku za izbor prijav se obravnavajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene
z razpisom in razpisno dokumentacijo. Strokovna komi-
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sija ocenjuje prijave skladno s 138. členom Pravilnika
o postopkih in metodologijo.
Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega
seznama prijav na podlagi ocene prijav. V primeru skoraj
identične ocene dveh prijav, to je manj kot pet odstotkov
točk razlike, strokovna komisija pri pripravi predloga
finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav
za sofinanciranje prednostno obravnava prijavo, ki vključuje doktorske študente ali podoktorande.
Prednost bodo imeli slovenski vodje, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta
za obdobje 2016–2017.
Vsi slovenski sodelujoči raziskovalci na projektu
morajo imeti šifro raziskovalca, tj. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
ki jo vodi agencija.
Predlog prednostnega seznama prijav obravnava
ZSA. O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor
s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
projektov in obiskov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017–2018 znaša okvirno
200.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2017–2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega razpisa ob obiskih v Združenih državah
Amerike sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa in
– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi
(Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino, Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00,
35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12),
tj. 48,00 USD.
Agencija bo ameriškim raziskovalcem v okviru predmetnega razpisa ob obiskih v Republiki Sloveniji
sofinancirala:
– stroške bivanja do 14 dni v hotelu B kategorije (***) največ do 100 EUR dnevno in
– dnevnice 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 ameriškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja, izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. februarja 2017 do 31. decembra 2018.
9. Rok za predložitev prijavnih vlog in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom –
elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-US-JR-Prijava/2016
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaganega projekta).
(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem
in angleškem jeziku.
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(3) Za pravočasno se šteje prijava, ki je opremljena
z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu
agencije eObrazci do 15. 12. 2016 do 14. ure.
(4) Prijave morajo biti oddane do vključno 15. 12.
2016 do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih
vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko
pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma
pooblaščena oseba RO) in/ali vodja predlaganega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS
eObrazci (obrazec ARRS-BI-US-JR-Prijava/2016) in
odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe
RO in vodje predlaganega projekta ter žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017–2018« 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 15. 12. 2016 do 14. ure in v tiskani obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije prav tako do 15. 12. 2016
do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 12. 2016
(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
tiskana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih
določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi
prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna
in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 52/16).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz
ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre).
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo predvidoma 16. 12. 2016, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do konca januarja 2017.
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, po
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po
e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno
listino Slovenskega arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju arheologije
v Republiki Sloveniji
Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske
stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena
nagrada.
Priznanje Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni
dosežek s področja arheologije: razstavne in konservatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne
publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje
ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se
podeljujeta dve priznanji.
Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so
s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem
s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije
v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in
ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali skupini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju
pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke.
Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo
in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu
vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado,
priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko
kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prireditev realiziranih v letu 2015. Za nagrado in priznanje
s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko
kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v zadnjih nekaj letih.
Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali
institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije
v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo
najkasneje do vključno 26. novembra 2016 na naslov
Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljub
ljana, s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Št. 4173/16

Ob-3351/16

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 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 in 10/14), Poslovnega načrta družbe za
leto 2016 in sklepa direktorja z dne 2. 11. 2016 objavlja
javni razpis
za prodajo pogrebnega vozila, VW transporter
2,5 TDI 4 M z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., Cesta zmage 57,1410 Zagorje ob Savi.

II. Predmet prodaje: predmet prodaje je rabljeno pogrebno vozilo: inventarna številka 9433, znamke Volkswagen, reg. št. LJ49-2SZ, vrsta: Pogrebno vozilo/tovorno-kamionet-furgon, št. šasije WV1ZZZ7HZZ8H065872,
št. motorja, vrsta goriva dizel, pogon 4x4, leto izdelave 2007, prva registracija 14. 12. 2007, moč motorja
96 KW, delovna prostornina motorja 2461 cmm, število
kilometrov 287 000, izhodiščna cena 6.017,00 EUR brez
DDV in 7.340,74 EUR z DDV.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta
prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 25. 11. 2016
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od
navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno
vplačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., št. 02338-0012342567, ki je odprt
pri NLB d.d. in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti
k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku
vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji pogrebnega vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog
za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca:
www.komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni
list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe
oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 25. 11. 2016),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe
(OBR-3).
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7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo
izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku
3 dni od dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine
najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost
prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko
že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem
primeru vrniti varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če
ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 28. 11.
2016 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za prodajo Pogrebnega
vozila, VW Transporter 2,5 TDI 4 M«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca
www.komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o.,
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 28. 11.
2016 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom
odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/56-67-704.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
Št. 014-03/2016-004

Ob-3350/16

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, na
podlagi Odloka o zapuščenih živalih v Občini Vodice
(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/16), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/16), Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14)
ter ob smiselni uporabi določil Zakona o zaščiti živali
(Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) in Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
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127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču
za območje Občine Vodice
1. Podatki o naročniku/koncedentu:
– Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
– tel. 01/833-26-10
– faks 01/833-26-30
– e-naslov: obcina@vodice.si
– matična številka: 5874637000
– ID za DDV: SI61348139
– transakcijski račun: SI56 0133 8010 0000 609.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o zapuščenih živalih v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine
Vodice, št. 4/16).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se
izvaja na celotnem območju Občine Vodice.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za obdobje petih let. Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje
urejajo zaščito živali,
– da razpolaga z ustreznim zavetiščem ter bo v zavetišču za celotno trajanje izvajanja koncesije zagotavljal potrebno število mest za potrebe koncedenta, vse
v skladu z Zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da izkaže strokovno, kadrovsko, tehnično, organizacijsko in finančno sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije, ustrezno urejeno veterinarsko službo, oziroma izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe in varstva zapuščenih živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo
z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje ostale zakonske pogoje ter morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
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Podrobnejši pogoji opravljanja gospodarske javne
službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih
živali – največ 80 točk,
– dosedanje izkušnje prijavitelja – največ 20 točk.
Skupno število vseh točk je največ 100 točk.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe
Gospodarska javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Vodice.
Javna služba, ki jo opravlja koncesionar, se razen
iz občinskega proračuna financira tudi:
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz drugih virov.
9. Popolnost in pravilnost prijave na razpis
Prijava na razpis mora vsebovati vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, izjave, dokazila, reference in potrdila.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
10. Rok in način prijave; javno odpiranje prijav
Naročnik bo upošteval vse prijave, ki bodo, ne glede na način predložitve, prispele na sedež naročnika
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice (uradni poštni naslov); v primeru osebne dostave oddati v prostorih
Občinske uprave Občine Vodice, Škofjeloška cesta 7,
Vodice; najpozneje do 25. 11. 2016 do 9. ure.
Prepozno prejete prijave ne bodo upoštevane.
Prijave je potrebno oddati v zaprti kuverti in jo označiti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje prijav bo dne 25. 11. 2016
ob 10. uri, v prostorih Občinske uprave Občine Vodice,
Škofjeloška cesta 7, Vodice. Predstavniki ponudnikov se
na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim
pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani
za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov
ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo
zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 25. 2. 2017
(3 mesece od dneva, ki je določen za odpiranje ponudb).
Variantne ponudbe niso dopustne.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija, predvidoma v roku 3 dni od
odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo predvidoma
v roku 3 dni od prejema obvestila, oziroma v primerno
določenem roku, dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo
dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja predvidoma v 10 dneh
po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
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Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od
dneva, ko jo prejme.
Občina si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli
posledic zase, v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Vodice bo vse prijavitelje
o izidu razpisa obvestila predvidoma v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem
javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe
je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od
sklenitve koncesijske pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Kontaktna oseba koncedenta za posredovanje dodatnih informacij v zvezi z razpisom je Miran Sirc.
Razpisna dokumentacija ter obrazci razpisne dokumentacije so dostopni vsem zainteresiranim od dneva
objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani
Občine Vodice: http://www.vodice.si.
Občina Vodice
Št. 330-2/2015-34

Ob-3380/16

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2016 (Uradni list RS, št. 105/15 in spremembe) in na
podlagi 7. člena Odloka o pomoči vinogradništvu v Mestni
občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za dodeljevanje pomoči vinogradništvu
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
MONG).
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je pomoč
vinogradništvu v MONG na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 1408/2013 – pomoči »kmetijski de minimis«
v skladu z določili odloka. Ukrep, ki je predmet sofinanciranja, je natančneje opredeljen v točki 15 tega razpisa.
3. Namen razpisa je izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za ohranjanje vinogradništva v MONG.
4. Upravičenci, splošni pogoji za sofinanciranje in
kumulacija
4.1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva s sedežem na območju občine, ki se ukvarjajo
s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so vključena
v trženje grozdja.
Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013
(de minimis) so upravičena le podjetja, ki so dejavna
v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a. pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene
ali količine proizvodov, danih na trg;
b. pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
c. pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim
proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma
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ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (v nadaljevanju:
Uredba 1407/2013/EU), se navedena uredba uporablja
za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo
dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de
minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se
določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 (v nadaljevanju: Uredba 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen
način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu
z navedeno uredbo.
Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu
podjetju, ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to
je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek
bi bil nižji od 10,00 evrov, se ne dodeli.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali pogodbami, niso upravičen strošek, če so izdani oziroma
sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
(so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske
družbe in to gospodarsko družbo.
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za odobritev pomoči po tem odloku, deset
let od datuma prejema pomoči iz tega odloka.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega
razpisa).
4.3. Kumulacija pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št. 1407/2013 (de minimis)
Pomoči de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne
okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije.
Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov in je poleg tega dejavno
v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se
pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju
kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno slednjim sektorjem
ali dejavnostim, do ustrezne zgornje meje, določene
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali
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stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti
v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo,
lahko kumulira s pomočjo de minimis za dejavnosti
v slednjem sektorju v skladu z Uredbo 717/201/EU do
zgornje meje, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu
z Uredbo 717/2014/EU.
5. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev za ukrep iz
točke 15 javnega razpisa je 4.000,00 EUR.
Sredstva za pomoč vinogradništvu po tem razpisu
se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij
in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005
Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj
kmetijstva.
6. Višina odobrenih sredstev: pomoč, ki se dodeli
upravičencem, se določi na podlagi določil odloka, tega
razpisa, višine vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev. Višina pomoči se izračuna
v skladu s šestim odstavkom 25. člena odloka.
7. Vračilo sredstev: upravičencu, pri katerem se po
izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila
sredstva odobrena, se sredstev ne nakaže oziroma jih
je upravičenec dolžan skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti
sredstev na podlagi tega odloka na naslednjih javnih
razpisih v obdobju petih let. Zoper njega se ukrepa
v skladu z veljavno zakonodajo.
8. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega
so namenjena sredstva iz tega razpisa, je proračunsko
leto 2016. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo
dodelila tistim odobrenim pomočem vinogradnikom, ki
so tržile grozdje v času od 5. 9. 2016 do vključno 25. 9.
2016.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 23. 11. 2016 do
12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 23. 11. 2016 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis:
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, soba 36/I.
11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko
podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko
od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v razpisu in
razpisni dokumentaciji zahtevane podatke ter priloge
in mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. točki
tega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na
njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica prijave«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
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12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo
dne 23. 11. 2016 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine
Nova Gorica.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku
petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj
vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave,
pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh po poteku roka iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah
od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne
službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 6/III ali 3/III. Vloga, ki jo je potrebno oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronsko pošto zdenka.kompare@nova-gorica.si, pokličete
na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).
15. Ukrep »de minimis« (Uredba komisije (EU)
št. 1408/2013): Pomoč vinogradništvu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Cilj ukrepa Ohranjanje vinogradništva v Mestni občini Nova Gorica z namenom krepitve in ohranjanja
tipičnih sort grozdja vipavske doline.
Upravičenci: so kmetijska gospodarstva s sedežem
na območju občine, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov – grozdja, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, register pridelovalcev
grozdja oziroma grozdja in vina in so vključena v organizirano zadružno trženje grozdja.
Upravičeni stroški: pomoč se dodeli za stroške polne delovne moči na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljevanju PDM).
Pogoji za pridobitev sredstev: vpis v register pridelovalcev grozdja oziroma grozdja in vina, obdelava najmanj
0,25 ha vinogradov, sedež kmetijskega gospodarstva na
območju občine, vključenost v zadružno trženje grozdja.
Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti
PDM, izračunana po spodnji formuli.
FP = PDM x ARG/ARS x 1000 € x F x RS
Opredelitev kratic:
PDM -1 PDM predstavlja ekvivalent letnega obsega
dela, ki je potreben za obdelavo 3 ha vinograda.
ARG – površina vinogradov namenjenih pridelavi
grozdja za prodajo (v ha)
ARS – površina vseh vinogradov, ki jih obdeluje
kmetijsko gospodarstvo (v ha)
F – korekcijski faktor za oceno rodnosti in zahtevnosti obdelave vinogradov (med 0,5 in 1)
RS – korekcijski faktor vezan na razpoložljiva sredstva.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Št. 702-17/2016

Ob-3352/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 77/09 in 46/13)
1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Mariboru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.
eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI)
z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje
na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi
razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3354/16
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Marije Škovrlj s Ptuja razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Mariji Škovrlj s Ptuja
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim
državnim izpitom, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in

7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 10/2016

Ob-3355/16

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK
in 92/15), drugega odstavka 8. člena in 10. člena Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/03,
Uradni list RS, št. 22/06 in 68/16) Svet javnega zavoda
Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi razpisuje delovno mesto
direktorja
Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo
po visokošolskih strokovnih programih oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke za naziv
bibliotekar; če bibliotekarskega izpita nima, ga mora
opraviti najkasneje v zakonsko določenem roku;
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno predložiti program dela in načrt razvoja knjižnice.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Delo nastopi 1. 1.
2017.
Upoštevane bodo popolne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki bodo prispele v zaprti ovojnici do 22. novembra 2016 do 13. ure,
na naslov Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom
»Razpis za direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje
ob Savi«. Prijavljeni kandidati morajo predložiti tudi izjavo, da dovoljujejo pridobitev potrdila o nekaznovanosti
in potrdila, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Svet javnega zavoda Knjižnice Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi
Ob-3371/16
Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
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39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 19. člena Statuta Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica ter sklepa sveta zavoda
z dne 8. 11. 2016, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa delovno pravo,
izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57. in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu. Kandidat mora ob vlogi predložiti vsa ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev, kratek življenjepis in program dela in razvoja zavoda
za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas,
za čas trajanja mandata.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Nepopolne vloge bodo zavržene. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter program dela in razvoja zavoda naj
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– prijava na razpis za direktorja« na naslov: Svet Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15,
6250 Ilirska Bistrica.
Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
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Druge objave
Št. 1719/1/LČ

Ob-3356/16

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 v sklopu hladilnice Celjske mesnine d.d.
b) Kraj: 3000 Celje, Cesta v Trnovlje 10, parc.
št. 760/4 in 760/6, k.o. 1074 Spodnja Hudinja, delež last
Zavoda 727/10000.
c) Vrsta nepremičnine: dve hladilni celici v površini
240 m2 vsaka, kar skupaj znaša 480 m2, v sklopu hladilnice Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 10, 3000 Celje.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastnik in občina, ki jo uveljavlja skladno z določbami
obligacijskega zakonika, ki urejajo predkupno pravico.
f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena
je 118.056,50 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik 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.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnine na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
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.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 5. 12. 2016
do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Celju – 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 12. 3. 2017 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2016 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. 47802-1/2016

Ob-3365/16

Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 2233
Sveta Ana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami),
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) in Odloka o rebalansu proračunu Občine Sveta
Ana za leto 2016 (MUV, št. 7/2016) ter Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja Občine Sveta Ana za leto 2016, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor.
17, 2233 Sveta Ana, matična številka 1332074, ID številka za DDV SI59385081, e-pošta: obcina@sv-ana.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: predmet
prodaje je nezazidano stavbno zemljišče v območju
poslovne cone v Žicah, parc. št. 492/5 k.o. 524 – Žice,
(ID 6581882), ID znak 524-492/5-0, v izmeri 2164 m2.
Izklicna cena za nepremičnino je 37.900,00 EUR,
brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano
vrednost plača kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne
nepremičnine:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04, 70/08 in 50/10),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 95/10).
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V predmetnem območju je po veljavnih prostorskih aktih predvidena gradnja nestanovanjskih stavb
za potrebe obrtnih, skladiščnih, poslovnih dejavnosti
z integriranimi sončnimi elektrarnami (streha, fasada)
za proizvodnjo električne energije.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
b) Ponudbo za nakup lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju RS in v roku podajo pravilno
ponudbo.
c) Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani
varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Sveta Ana, transakcijski račun
št. 01100-0100018188, z navedbo »Varščina za nakup
nepremičnine k.o. Žice – javno zbiranje ponudb«.
č) Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku se
varščina vračuna v kupnino.
d) Kupnino lahko kupec poravna v dveh enakih
obrokih, in sicer 50 % vrednosti do 31. 12. 2016 in
preostanek najkasneje do 30. 6. 2017 ali v enkratnem
znesku v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec za neplačani del kupnine predložiti dve bianco menici z dvema
meničnima izjavama.
e) Po plačilu celotne kupnine lahko kupec uredi
vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi.
5. Drugi pogoji: pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati
smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
6. Ponudba:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(obr. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev
javnega razpisa (obr. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (obr. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od
ponujene cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo
ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine
ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel
javno dražbo.
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2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od
datuma odpiranja ponudb.
3. Občina Sveta Ana lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje,
ne da bi za to navedla razloge.
4. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
8. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem
roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist
prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, ddv ter stroške notarskih storitev plača kupec
nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremični z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške
postopka vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. 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 Sveta
Ana, http://www.sv-ana.si/.
9. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko
na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor
17, 2233 Sveta Ana, ali oddajo v tajništvu Občine
Sveta Ana najkasneje do 30. 11. 2016, do 15. ure.
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 Sveta Ana prispele
po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 12. 2016, ob
11. uri, v prostorih Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
gor. 17, 2233 Sveta Ana, sejna soba, 1. nadstropje.
10. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Sveta Ana pri Renati Trajbar Kurbus,
tajnik@sv-ana.si, tel. 729-58-86.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sveta Ana
http://www.sv-ana.si, v pisni obliki pa jih ponudniki
lahko prevzamejo v tajništvu občine.
Občina Sveta Ana
Št. 478-46/2016

Ob-3367/16

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in na podlagi Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Turnišče za leto 2016 objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v gospodarski coni
Občine Turnišče
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče.
2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo so
nepremičnine v lasti Občine Turnišče, ki so razvidne iz
spodnje tabele:
K.o.

Šifra k.o.

Parc. št.

Namenska raba

Nedelica
Nedelica
Nedelica
Nedelica

152
152
152
152

88/1
88/4
96/2
96/4

Stavbno zemljišče
Stavbno zemljišče
Stavbno zemljišče
Stavbno zemljišče

Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v območju gospodarske cone z oznako TU17 in TU19, za
katerega je Občina Turnišče sprejela Odlok o sprejetju
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na
območju enot urejanja TU17 in TU19 (Uradni list RS,
št. 53/15), ki vključuje interese bodočih investitorjev.
Na območju gospodarske cone je dovoljena gradnja
proizvodnih in skladiščnih objektov pod pogoji, ki jih
določa OPPN.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, imajo status
nezazidanega stavbnega zemljišča. Zemljišča so opredeljena kot stavbna, namenjena za gradnjo proizvodnih
in skladiščnih objektov.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, še niso komunalno opremljena. Vzdolž parcel, ki so predmet javnega
zbiranja ponudb, poteka naslednja komunalna infrastruktura: vodovod (ɸ = 150 mm), kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, električno omrežje, Telekom in
Telemach omrežje, Mobitel in Simobil pokritost, optični
kabel. Plinovod (na katerega je možen priklop) je od
gospodarske cone oddaljen 150 m.
Prodajalka Občina Turnišče je na vseh zgoraj navedenih nepremičninah zemljiškoknjižna lastnica v deležu
do celote (1/1).
Na nepremičnini z ID znakom 152-88/1-0 in nepremičnini z ID znakom 152-88/4-0 je vknjižena t. i. neprava stvarna služnost, na podlagi Pogodbe o služnostni
pravici št. 3-2011/MS z dne 7. 3. 2011, iz katere izhaja
služnostna pravica dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora srednje napetostnega zemeljskega kablovoda v skladu s projektno
dokumentacijo za TP Turnišče Lopert in vključitev v TP
in SN omrežje, vse v korist imetnika Elektro Maribor d.d.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor.
Nepremičnini z ID znakom 152-96/2-0 in ID znakom 152-96/4-0 nista obremenjeni z bremeni (hipoteke,
služnosti).
Pravno stanje nepremičnin, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je urejeno. Prav tako nepremičnine niso obremenjene z drugimi bremeni.
Izhodiščna cena za vse zgoraj navedene parcele
v skupni izmeri 13.940 m2 je 69.700,00 EUR oziroma
5 EUR/m2. Navedene parcele v naravi predstavljajo dve
gradbeni parceli, kateri se prodajata kot celota ali kot
posamezna gradbena parcela. Prvo gradbeno parcelo
sestavljata parceli 88/1 in 96/2 k.o. Nedelica, drugo pa
parceli 88/4 in 96/4 k.o. Nedelica. Vsak ponudnik lahko

Površina m² Izhodiščna prodajna
cena v EUR
5.985
29.925,00
6.120
30.600,00
624
3.120,00
1.211
6.055,00

Lastnik delež
Občina Turnišče 1/1
Občina Turnišče 1/1
Občina Turnišče 1/1
Občina Turnišče 1/1

poda ponudbo za posamično gradbeno parcelo ali za
vse štiri parcele skupaj. V izhodiščno ceno ni vključen
22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec. DDV in vsi ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva, zaznambo predkupne pravice in vknjižbo
služnostne pravice Občine Turnišče bremenijo kupca.
3. Višina varščine: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka oddaje ponudb vplačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, za katero
dajejo svojo ponudbo. Varščina za resnost ponudbe se
vplača na TRR Občine Turnišče, št. SI56 01332 01000
13319, s pripisom »Varščina za prodajo nepremičnine
gospodarska cona«. Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa
bo vrnjena, brez obresti, v 8 dneh po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačani varščini
je potrebno priložiti ponudbi.
4. Splošni pogoji
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki
bodo plačale varščino ter podale pisno izjavo, da bodo
pričele z gradnjo objekta za namen opravljanja proizvodnje/skladiščne dejavnosti (Priloga 2).
Organizatorju javnega zbiranja ponudb je potrebno pred pričetkom odpiranja prispelih ponudb, poleg
dokazila o plačani varščini, predložiti še: pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik mora predložiti izpisek iz registra AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni
(šteto od dneva objave javnega zbiranja ponudb), samostojni podjetnik posameznik mora predložiti izpis iz
registra samostojnih podjetnikov, pooblaščenci pravnih
oseb pa pooblastilo za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku, razen dokazila o plačani varščini, ki je lahko
fotokopija.
5. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– pisni program dejavnosti in njene širitve v prihodnosti, z vsebovanim opisom dejavnosti in številom
zaposlenih,
– podatke o ponudniku,
– matično številko ali davčno številko,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene,
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– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 60 dni po preteku roka za oddajo ponudbe,
– podpisane izjave ponudnika, ki izhajajo iz Prilog,
so sestavni del ponudbe.
6. Posebni pogoji
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo
davka na promet nepremičnin, plačilo notarske overitve
podpisa zakonitega zastopnika Občine Turnišče, stroški
vpisa lastninske pravice kupca, predkupne in služnostne pravice Občine Turnišče v zemljiško knjigo) plača
kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe.
Nepremičnine bodo prodane po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe
ne bodo upoštevane.
Komunalni prispevek se ponudniku določi pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja na podlagi Odloka
Občine Turnišče, Uradni list RS, št. 98/09, z dne 4. 12.
2009.
Občina Turnišče obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin ter služnostno pravico za
potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne
infrastrukture, kot tudi služnostno pravico na zgrajeni
javni komunalni infrastrukturi. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo na stroške kupca.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnino je kupec dolžan poravnati na transakcijski
račun Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319,
sklic na št. 722001, v roku osem dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na
promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist ter vknjižbo predkupne pravice ter služnosti
Občine Turnišče v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne
kupnine.
8. Rok za oddajo ponudbe
Za pravočasne se bodo štele zgolj ponudbe, ki
bodo prispele na sedež Občine Turnišče, Ulica Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče, najkasneje do 28. 11. 2016
do 12. ure, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naziv in naslov
ponudnika. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudnik, ki
je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, tako ponudbo lahko
dopolni do dneva odpiranja ponudb.
Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo znaša
60 dni po preteku roka za oddajo ponudb.
9. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija imenovana s strani županje. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala več kriterijev.
Prednost pri pridobitvi nepremičnin bodo imeli ponudniki:
– ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar najmanj
v višini izhodiščne cene,
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– ki bodo opravljali proizvodnjo, skladiščno dejavnost na lokaciji in omogočili njeno razširitev. Dejavnost
ne sme biti ekološko sporna in ne sme povzročati pretiranega hrupa in smrada ter drugih emisij,
– ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje večjega
števila delovnih mest – izjava (Priloga 1),
– ki bodo realizacijo projekta utemeljili s svojim pisnim programom,
– ki bodo za namen izvajanja proizvodne dejavnosti
zgradili objekt – pisna izjavo o gradnji objekta in izvajanju poslovne dejavnosti (Priloga 2).
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na sedežu
Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, dne 28. 11. 2016, ob 13. uri.
V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, bo komisija pozvala vse najugodnejše ponudnike, da v roku 10 dni oddajo novo ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno
in v skladu z razpisnimi pogoji podal izdelan program
dejavnosti, ki bo zagotavljal izgradnjo objekta za namen
izvajanja proizvodne, skladiščne dejavnosti, z odprtjem
večjega števila delovnih mest. Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo za opravljanje dejavnosti zaposlili delavce s stalnim prebivališčem v Občini Turnišče.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno
pogodbo v roku 8 delovnih dni od prejema pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V kolikor
izbrani ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe
v tem roku, Občina Turnišče zadrži njegovo varščino.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to
določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo
dosežena vsaj izhodiščna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh
od dneva odpiranja prispelih ponudb.
Občina Turnišče si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb. Občina Turnišče si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški – vplačana varščina, brez obresti.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Marjan Gjura, na tel. 02/572-10-60, e-pošta:
obcina@turnisce.si. Ogled nepremičnin, ki so predmet
tega javnega zbiranja ponudb, je možen v času poslovnih ur Občine Turnišče, po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in vsa razpisna
dokumentacija (priloge – obrazci in navodila za njihovo
izpolnjevanje), je sestavni del tega javnega zbiranja ponudb in je objavljeno na spletni strani Občine Turnišče
www.obcinaturnisce.si ter na oglasni deski na sedežu
Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Občina Turnišče
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-28/2006/15(1324-03)

Ob-3357/16

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranki mladih – zeleni Evrope, s skrajšanim imenom
SMS – ZELENI, s kratico imena SMS in s sedežem
v Ljubljani, Mesarska cesta 28, ter z matično številko:
1029720000, vpiše sprememba statuta in sprememba
sedeža stranke v: Maribor, Prvomajska ulica 9.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2015-2

Ob-2955/16

Upravna enota Vrhnika sprejme v hrambo Statut
o organiziranju in delovanju Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije FENOLIT (SABS FENOLIT), Breg pri
Borovnici 22, 1353 Borovnica.
Statut sindikata je sprejet v hrambo 20. 5. 2015 in
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 1/2015.
Št. 101-4/2016/4

Ob-3164/16

Pravila o delovanju sindikata Pergam Helios Količevo, s sedežem v Domžalah, Količevo 56, ki so
v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe
številka 02800-1/01-24 z dne 7. 3. 2001, in so vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko
01/01, se z dnem 29. 9. 2016 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-22/2016-3

Ob-3167/16

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 5. 7. 2016 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 53, spremeni predsednik Sindikata
LEK, Verovškova c. 57, 1000 Ljubljana, in sicer je
nova predsednica sindikata Lidija Mihelčič.
Št. 10100-9/2016-2

Ob-3240/16

Statut sindikata Konfederacija slovenskih sindikatov – Sindikat kemijske industrije se hrani pri
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
10. 10. 2016 pod zaporedno številko 230.
Št. 10100-5/2016-5

Ob-3241/16

Statut Sindikata industrijskih poklicnih gasilcev
Slovenije se hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
11. 10. 2016 pod zaporedno številko 231.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 888/2013

Os-3280/16

V izvršilni zadevi upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, zoper dolžnika T-1 Transportni inženiring d.o.o., zaradi izterjave
2.505.387,97 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi
Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 888/2013 z dne
19. 7. 2013, zarubi nepremičnina, vpisana v zemljiško
knjigo z ID znakom 1737-168-6, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Pražakovi 7, Ljubljana, v skupni
izmeri 95,38 m2, s pripadajočim solastniškim deležem
na stavbišču (parcela št. 2183, k.o. 1737 Tabor) ter na
skupnih delih, prostorih na idealnem solastniškem deležu do 75/100 ter shrambo z ID znakom 1737-168-25,
v izmeri 6,60 m2, v etaži 1, ki se nahaja na parc. št. 2183,
k.o. Tabor ter na skupnih delih in prostorih.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 453/2014

Os-3288/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku
Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Varga Aleksander, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 2. Erjavec
Anita, Ulica Matije Bljeca 20, Kamnik, 3. Erjavec Tina,
Ulica Matije Bljeca 20, Kamnik, 4. Eror Bojan, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 5. Goričanec Marija, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 6. Klavora Darko, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 7. Mejak Angela, Staje 1c, Ig, 8. Biček Zlata,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 9. Borko Slavka, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 10. Gros Davorin, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 11. Dečman Radomira, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 12. Zavodnik Bernardka, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 13. Bahlen Metka, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 14. Feri Vladimir, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
15. Uršič Barbara, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 16. Debeljak Slavica, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 17. Hrnčić
Suvada, Prisojna ulica 1, Ljubljana, 18. Pegan Anton,
Regentova ulica 10, Ankaran, 19. Ulanec Sabina, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 20. Zalokar Nataša, Šaranovičeva cesta 3a, Domžale, 21. Vajs Rozina, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 22. Arh Irena, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 23. Vajs Zoran, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
24. Vajs Valerija, Kvedrova 3, Ljubljana, 25. Slak Uroš,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 26. Hernaus Irma, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 27. Zarić Petra, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 28. Horvath Danijela, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 29. Čermelj Zmagoslav, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 30. Strajnar Vera, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 31. Jankovič Ivana, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 32. Hernaus Elizabeta, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 33. Andzhiev Mitko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,

34. Stojanović Ivanka, Petrovičeva 17, Ljubljana, 35. Kotnik Alojzija, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 36. Kržmanc
Janez, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 37. Pečnik Jože,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 38. Vidovič Đurađ, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 39. Miler Pavla, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 40. Mole Tomaž, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 41. Strmole Alojzij, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
42. Bokan Željko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 43. Turk
Mihaela, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 44. Hreščak Stanislava, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 45. Zdešar Simona, Ob Drobtinki 1, Notranje Gorice, 46. Anžič Primož,
Rožanska 6, Ljubljana, 47. Dolčič Zdenka, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 48. Ličen Alenka, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 49. Popadić Smilja, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 50. Hrvatin Branko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
51. Turk Urška, Kidričeva 101, Trzin, 52. Zver Ivan, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 53. Đorđevič Nada, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 54. Pečar Živa, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 55. Hren Andrej, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
56. Fržop Renata, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 57. Železnik Zoran, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 58. Norčič
Mateja, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 59. Markun Sonja,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 60. Markun Vlado, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 61. Acimovič Janežič Rožica,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 62. Čibej Jožefa, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 63. Ujc Terezija, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 64. Železnik Marija, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 65. Glavač Marija Magdalena, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 66. Bukovec Elizabeta, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 67. Pihlar Staša, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 68. Glamočak Nevenka, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 69. Drobnič Urška, Ulica Bračičeve brigade 17,
Stari trg pri Ložu, 70. Pertot Mateja, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, ki jih zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec
Janez Ribnikar, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Gradis skupina
G d.d., Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, ob udeležbi:
1. Majda Dobrovoljc, Vrtna ulica 9, Rakek, ki jo zastopa
Tanja Koračin Bohar, odvetnica v Murski Soboti, 2. Uroš
Gnidovec, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 3. Teja Kurent,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 4. Ranko Stojanović, Ulica Hermana Potočnika 31, Ljubljana, 5. Ivanka Stojanović, Ulica Hermana Potočnika 31, Ljubljana, 6. Tina
Anžič, Šeparjeva pot 11, Škofljica, 7. Vesna Gnidovec,
Dobrava 47, Otočec, ki jih vse zastopa upravnik SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, njega pa
pooblaščenec Janez Ribnikar, 8. Darko Uršič, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 9. Mateja Uršič, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 10. Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, 11. UniCredit
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
12. SKB, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 13. Sberbank
banka, d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, 14. Addiko
bank, d.d. (prej: Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.), Dunajska cesta 117, Ljubljana, 15. NLB d.d., Trg republike
2, Ljubljana, 16. BKS Bank AG, Bančna podružnica,
Verovškova ulica 55a, Ljubljana, 17. Branko Šteković,
Cesta na Drenik 31, Škofljica, 18. Ksenija Šteković,
Debenec 63, Mirna, 19. Andrej Udovč, Rodičeva 21,
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Ljubljana, 20. Peter Fortun, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 21. Tomaž Kurent, Vikrče 11, Ljubljana - Šmartno,
22. Sonja Dežman, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 23. Marija Kaufman, Jarška cesta 24, Ljubljana, 24. Rajko
Uhan, Vrh 18, Šentrupert, 25. Aljoša Rihter, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 26. Primož Berlec, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 27. Jelka Skandali, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, 28. Igor Skandali, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
29. Nataša Krajnc, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 30. Vesna Stojanovič, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 31. Ranko
Stojanović, Petrovičeva 17, Ljubljana, 32. Pavla Kržmanc, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 33. Palmira Klobas Pečnik, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 34. Tomaž
Vidmar, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 35. Marija Vidmar,
Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 36. Antonija Brna, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 37. Branko Korošak, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, 38. Lina Lasić, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 39. Marko Rotenhajzer, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 40. Arpad Norčič, Mladinska ulica 2, Murska Sobota, 41. Tomaž Železnik, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, 42. Roman Dobrovoljc, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec
Janez Ribnikar, 43. Olga Zarić, Kvedrova cesta 3, Ljub
ljana, dne 17. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
‒ kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3. 2006, sklenjene med prodajalcem TLP grafika založništvo d.o.o. –
v stečaju in kupcem Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije; predmet pogodbe je stanovanje št. 83 v izmeri
35,92 m2, v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Kvedrova ulica 3, Ljubljana, v zemljiški knjigi
vpisano z ident. št. 163.E in shramba, ki sodi k stanovanju, v zemljiški knjigi vpisana z ident. št. 164.E,
‒ pogodbe o ureditvi lastninskopravnih razmerij na
nepremičnini z dne 25. 5. 2007, sklenjene med Gradis
skupina G d.d., TLP grafika založništvo d.o.o. – v stečaju
in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije; predmet pogodbe je stanovanje št. 83 v izmeri 36,47 m2,
v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Kvedrova ulica 3, Ljubljana, v zemljiški knjigi vpisano
z ident. št. 82.E (zdaj posamezni del stavbe z ident.
št. 2680-413-182).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2016
N 133/2011

Os-3245/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
lastnine na stavbi z naslovom Grajski trg 1, Maribor,
št. stavbe 1587, k.o. 657 Maribor grad, na predlog predlagatelja Dragiše Bogdanoviča, Betnavska cesta 16, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem
delu stavbe št. 657-1587-14 in vzpostavitev pravnega
naslova, dne 3. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1991, sklenjene med prodajalcem Kinematografi Maribor, Grajska
ulica 5, Maribor in kupcem Histal, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d.,

Maribor, Strossmayerjeva ulica 26, za desni prostor
(bivša blagajna in prostor pred blagajno) v skupni izmeri 12,42 m2, v stavbi v Mariboru, Grajski trg 1, ki predstavlja 6/1100 solastnine prodajalca na nepremičninah,
vpisanih v vložku št. 436, k.o. Maribor Grad. Kupca
pridobita tudi trajno pravico souporabe skupnih sanitarij
in avle ter ostalih skupnih delov in skupnih prostorov
stavbe, ki služijo stavbi kot celoti;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1991, sklenjene med prodajalcem Histal, podjetje za financiranje,
upravljanje in promet z nepremičninami, d.d. Maribor,
Strossmayerjeva ulica 26 in kupcem Dragišo Bogdanovičem, roj. 14. 12. 1951 in Alenčico Bogdanovič,
roj. 29. 4. 1951, oba stan. v Mariboru, Kneza Koclja 33,
kot kupca, vsak do ½, za desni prostor (bivša blagajna in
prostor pred blagajno) v skupni izmeri 12,42 m2, v stavbi
v Mariboru, Grajski trg 1, ki predstavlja 6/1100, solastnine nepremičnin, vpisanih v vložku št. 436, k.o. Maribor
Grad. Kupca pridobita tudi trajno pravico souporabe skupnih sanitarij in avle ter ostalih skupnih delov in skupnih
prostorov stavbe, ki služijo stavbi kot celoti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2016
N 133/2011

Os-3246/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
lastnine na stavbi z naslovom Grajski trg 1, Maribor,
št. stavbe 1587, k.o. 657 Maribor grad, na predlog predlagatelja Dragana Planinca, Ulica Šantlovih 12, Maribor,
ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu
stavbe št. 657-1587-13 in 657-1587-15 in vzpostavitev
pravnega naslova, dne 3. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
– prodajne pogodbe z dne 19. 8. 1991, sklenjene med prodajalcem Kinematografi Maribor, Grajska
ulica 5, Maribor in kupcem Histal, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d. Maribor, Gregorčičeva 37, za prostore v stavbi v Mariboru,
Grajski trg 1, in sicer: desni prostor (bivša blagajna in
prostor pred blagajno) v skupni izmeri 12,42 m2, prostor desno za stopnicami na balkonu v skupni izmeri
17,05 m2, prvi prostor levo ob vhodu v izmeri 8,96 m2,
bufe s shrambo levo od vhoda pred sanitarijami v skupni izmeri 23,82 m2. Skupna površina vseh navedenih
prostorov znaša 62,25 m2. Kupec pridobi tudi trajno
pravico souporabe skupnih sanitarij in avle ter ostalih
skupnih delov in skupnih prostorov stavbe, ki služijo
stavbi kot celoti;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 9. 1991, sklenjene med prodajalcem Histal, podjetje za financiranje,
upravljanje in promet z nepremičninami, d.d. Maribor,
Gregorčičeva 37 in kupcem Demiri Embrli, roj. 1. 12.
1955, stan. v Mariboru, Ul. Bruna Gobca 5, za prvi
prostor levo ob vhodu v izmeri 8,96 m2 in bufe s shrambo levo ob vhodu pred sanitarijami v skupni izmeri
23,82 m2 v stavbi v Mariboru, Grajski trg 1, v celotni
izmeri 32,78 m2. Kupec pridobi tudi trajno pravico souporabe skupnih sanitarij in avle ter ostalih skupnih delov
in skupnih prostorov stavbe, ki služijo stavbi kot celoti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
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oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
3414 I 184/2016

Os-3009/16

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Tomažu Lapuh, Brezje pri Grosupljem 92,
Grosuplje, zaradi izterjave 2.702,62 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Aleš Avbreht, Šestova ulica 2, Ljubljana, ki ima v tem
postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 8. 9. 2016
3414 I 184/2016

Os-3102/16

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Tomažu Lapuh, Brezje pri Grosupljem 92,
Grosuplje, zaradi izterjave 2.702,62 EUR s pp, sklenilo:
S sklepom z dne 8. 9. 2016 postavljen začasni zastopnik za dolžnika, odvetnik Aleš Avbreht, se razreši.
Dolžniku se postavi nova začasna zastopnica, odvetnica Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana, ki ima v tem
postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 22. 9. 2016
D 38/2015

Os-2910/16

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski
zadevi po pokojnem Rudolfu Mihaelu Ivančiču, pok. Antona, iz Male Loče 10, roj. 2. 10. 1919, drž. Republike
Slovenije, ki je bil s sklepom naslovnega sodišča opr.
št. N 8/2013 razglašen za mrtvega in je bil kot dan
smrti določen 16. 5. 1946, s sklepom z dne 24. 8. 2016
na podlagi prvega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), zap.
nečakinji Lidiji Šiškovič, 207 Jackson Street East, Hamilton, Ontario L8N 1L7, Kanada in zap. nečaku Stanku
Ivančiču, 39 Colonial Dr., Bayonne, New Jersey 07002,
postavilo začasnega zastopnika odvetnika Mirana Škrinjarja, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina.
Začasni zastopnik bo zap. nečakinjo Lidijo Šiškovič
in zap. nečaka Stanka Ivančiča zastopal vse do takrat,
dokler navedena ali njuni pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 24. 8. 2016
In 177/2009

Os-3172/16

V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.
– OE Kranj, Bleiweisova cesta 20, Kranj - dostava proti
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dolžniku Bojanu Zupan, Koroška cesta 19, Kranj - dostava, zaradi izterjave 3.759,90 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Bojanu Zupan, Koroška cesta 19, Kranj
- dostava, postavilo začasnega zastopnika s sklepom
In 177/2009 z dne 7. 8. 2015, in sicer odv. Jako Šarabona iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2016
II P 2449/2015

Os-3053/16

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Suzani Ivanič Lovrin, v pravdni zadevi tožeče stranke
Porsche kredit in leasing SLO d.o.o., Verovškova 74,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Bogataj Sočan iz Ljubljane, zoper toženo stranko Ante Škara, Hrvatskog državnog sabora 61, 23223
Škabrnja, Republika Hrvaška, zaradi plačila, 13. 9. 2016
sklenilo:
Toženi stranki se postavi začasni zastopnik – odvetnik Blaž Žibret, Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v tej
pravdni zadevi dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2016
VL 99941/2016

Os-3306/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
cesta IX 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija
Batič, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana – dostava,
po Vinko Kaplan, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana –
dostava, proti dolžnici Ivani Stevanović, Kidričeva 26A,
Nova Gorica – dostava, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Darja Pahor, Ulica Gradnikove brigade 4A, Nova
Gorica, zaradi izterjave 3.078,56 EUR, sklenilo:
Dolžnici Ivani Stevanović, Kidričeva 26A, Nova
Gorica – dostava 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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Darja
Pahor, Ul. Gradnikove brigade 4a, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 24. 10. 2016

Oklici dedičem
I D 2569/2010

Os-2676/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Rozi Dovč, rojeni 5. 8. 1921,
umrli 11. 8. 2010, nazadnje stanujoči Zaloška cesta 92,
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.

Stran

2480 /

Št.

70 / 11. 11. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bila zapustnica ob smrti samska in brez potomcev, njena starša
sta umrla pred njo, bratov in sester ni imela, tudi njeni stari
starši so umrli pred njo, imeli pa so več otrok. Kot zapustničini sorodniki so se k dedovanju priglasili Marta Drnovšek,
Anton Židan, Frančišek Židan, Danica Remškar (vnuki
zapustničine sestrične Jožefe Dovč) in Leopoldina Štrubelj
(hči malega bratranca zapustnice Karla Gruma). Z drugimi
podatki o dedičih zapustnice sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče tretjega dednega reda (potomce
zapustničinih starih staršev) in vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po zapustnici, 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 15. 7. 2016
II D 451/2016

Os-3261/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 4. 2. 2016 umrli Elzi Šturm,
roj. 13. 11. 1933, drž. RS, nazadnje stanujoči Ulica Staneta Severja 8, Maribor, sodišče ne razpolaga s podatki
o dedičih pokojnega zap. izvenzakonskega partnerja
Franca Dragoša.
Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega reda po pokojnem zap. izvenzakonskemu partnerju
Francu Dragošu, roj. 1. 4. 1927, umrlem 14. 4. 2016,
nazadnje stanujočem Ulica Staneta Severja 8, Maribor
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2016
I D 932/2016

Os-3292/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 18. 4. 2016 umrli Cilki Rudolf, hčerki Jožefa, roj. 19. 11. 1921, drž. RS, vdovi,
nazadnje stan. Mohoričeva ulica 9, Maribor, sodišče ne
razpolaga s podatki o zapustničini nečakinji, ki naj bi
živela nekje v Paragvaju ter s podatki glede morebitnih
preostalih dedičev.
Sodišče zato poziva zap. nečakinjo, ki naj bi živela
v Paragvaju ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2016
I D 536/2016

Os-3308/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 14. 2. 2016 umrlem
Dragutinu Pejiću, sinu Nikole, roj. 11. 9. 1950, drž. RS,
samskem, nazadnje stan. Betnavska cesta 83, Maribor,
pride v poštev kot dedič po zapustniku tudi zap. nečak
Boro Pejić, roj. 1. 8. 1976, neznanega naslova (zadnji
znan naslov je Smetanova ulica 49, Maribor).

Sodišče zato poziva Bora Pejića ter vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju pod opr. št. I D 536/2016.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2016
D 153/2016

Os-3143/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Cesar Frančiški, roj. 30. 11.
1919 in umrli 5. 9. 2016, z zadnjim bivališčem na naslovu Slakova ulica 11, Trebnje, sodišče poziva dediče I.,
II., III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico
do zapuščine po pok. Cesar Frančiški, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 29. 9. 2016

Oklici pogrešanih
N 83/2016

Os-3290/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Vladimirja Stepančič, roj. 12. 7. 1912, sin Jožefa, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 10. 2016
N 18/2016

Os-3291/16

Ignac Leben, roj. 22. 7. 1896, nazadnje stan. Brezovo 11, Gabrovka, je pred drugo svetovno vojno odšel
v Združene države Amerike. Svojcem se od takrat ni
javil. Več podatkov o pogrešanem ni znanih.
Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse druge, ki kaj
vedo o njegovem življenju, naj to sporočijo predlagateljici
Štefaniji Dušak, Moravška Gora 65, Gabrovka, ali podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa,
ker bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 24. 10. 2016
N 113/2016

Os-3259/16

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se po predlogu predlagatelja pod N 113/2016 vodi nepravdni postopek za razglasitev za mrtvo Terezijo Korže, rojeno Rus,
dne 26. 9. 1896 v Podlehniku, hčer očeta Lovra Rusa in
matere Jere, rojene Laporšek. Zadnje poročilo o pogrešani je iz 4. 8. 1962.
S tem oklicem sodišče poziva pogrešano in vse,
ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica.
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Po poteku tega roka bo sodišče, če ne bo ugotovilo
drugače, pogrešano Terezijo Korže razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 10. 2016
N 23/2016

Os-3307/16

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
na predlog Antona Pišeka in Ane Pišek, oba stan. Sedlarjevo 14, Buče, ki ju oba zastopa Maksimiljana Kincl
Mlakar, odvetnica v Šmarju pri Jelšah, uveden nepravdni
postopek zaradi razglasitve pogrešane Marije Zupanc,
nazadnje stan. Sedlarjevo 22, Buče, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Damjan Pišek, Sedlarjevo 14,
Buče, za mrtvo.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogrešano, oziroma vse, ki kaj
vedo o njenem življenju, da to v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po
preteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 9. 2016
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
CERESa d.o.o., Ptujska 19, 1000 Ljub
ljana,
zavarovalne ponudbe družbe Adriatic Slovenica
d.d.: 76100002506, 76100002766, 76100002768,
76100002769,
76100003089,
76100003090,
76100003182,
76100003183,
76100005967,
76100005968,
76100005969,
76600001157,
76600001160,
76600001171,
76600001172,
76600001175,
76600001203,
76600001222,
76600004625,
76600004627,
76600004701,
76600004702,
76600005283,
76600005284,
76600005285,
76600005286,
76600005287,
76600005289,
76600005292,
76600005293,
76600005294,
76600005297,
76600005298,
76600005299,
76600005306,
76600005340,
76600005341,
76600005347,
76600006306,
76600006312,
76600006314,
76600006317,
76600006318,
76600006319,
76600006320,
76600006390,
76600006392,
76600006394,
76600006395,
76600006396,
76600009072,
76600009073,
76600009074,
76600009095,
76600009101,
76600009103,
76600009110,
76600009148,
76600009288,
76600009290,
76600009294,
76600009296,
76600009297,
76600009298,
76600009963,
76600009974,
76600010013,
76600010014,
76600010015,
76600010016,
76600010017,
76600010128,
76600010129,
76600010130,
76600010572,
76600010573,
76600010578,
76600010579,
76600011616,
76600011666,
76600011667,
76600011668,
76600011669,
76600011670,
76600011672,
76600011673,
76600011717,
76600011722,
76600011749,
76600011750,
76600012251,
76600012252,
76600012253,
76600012279,
76600012282,
76600012283,
76600014057,
76600014059,
76600014060,
76600014061,
76600014062,
76600014064,
76600014065,
76600014069,
76600014070,
76600016043,
76600016044,
76600016045,
76600016046,
76600016047,
76600016058,
76600016728,
76600016729,
76600016732,
76600016733,
76600016734,
76600016735,
76600016736,
76600016738,
76600016778,
76600016779,
76600016780,
76600016781,
76600016789,
76600016790,
76600016792,
76600016853,
76600017710,
76600017719,
76600017720,
76600017721,
76600017722,
76600017723,
76600017724,
76600017725,
76600017726,
76600017728,
76600017821,
76600017822,
76600017823,
76600017825,
76600017826,
76600017827,
76600017828,
76600017829,
76600017830,
76600017831,
76600017834,
76600017837,
76600023078,
76600023079,
76600023080,
76600023090,
76600023349,
76600023350,
76600024045,
76600024046,
76600024049,
76600024050,
76600024051,
76600024052,
76600024053,
76600024054,
76600024055,
76600024056,
76600024077,
76600024083,
76600024084,

76600024088,
76600024096,
76600024390,
76600024394,
76600024395,
76600024396,
76600024397,
76600024398,
76600024399,
76600026544,
76600026545,
76600026546,
76600026547,
76600026551,
76600026552,
76600026558,
76600026561,
76600045811,
76600045812,
76600045813,
76600045814,
76600045815,
76600045931,
76600045932,
76600045933,
76600045944,
76600045945,
76600045946,
76600045947,
76600045952,
76600046707,
76600046708,
76600046709,
76600046715,
76600046716,
76600046717,
76600046718,
76600046719,
76600047206,
76600047424,
76600047426,
76600047427,
76600047435,
76600047436,
76600052127,
76600052128, 76600052130, 76600053158. Ob-3366/16
Lidija Dajčman s.p., Vošnjakova 25, 2000 Maribor, ponudbe stroge evidence, št. ŽK 76500001256,
ŽK 76500001286. Ob-3373/16
Zavarovalno zastopanje Verbo Bojan Vertelj s.p.,
Prečna ulica 1, 1330 Kočevje, ponudbe stroge evidence: 77600001378, 76600040628, 76600004399 in
76600010387. Ob-3372/16

Drugo preklicujejo
ALPETOUR, PA d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8,
Kranj, izvod licence, št. GE008141/00166/064, za vozilo reg. št. KR CA-136, veljavnost do 23. 10. 2017.
gnk-337311
Barle Maja, Pristavlja vas 6, Šentvid pri Stični, nepremičninsko izkaznico, št. 020 380 2007, izdajatelj
Ministrstvo za okolje in prostor. gnc-337319
DENO d.o.o., Senožeče 125, Senožeče, izvod licence, št. 01282/004, za tovorno vozilo Isuzu, reg. št.
LJ 65-9CU, veljavnost do 13. 8. 2018. gno-337307
Klemenčič Valentin, Vnajnarje 34, Ljubljana, licence, izvod št. 13573/002, za vozilo LJ 797-DF, z veljavnostjo do 28. 9. 2020. gnl-337310
MD TRANSPORT LOGISTIK d.o.o., Šmartinska cesta 58B, Ljubljana, izvod licence,
št. GE00737/07297/001, za tovorno vozilo, reg. št.
LJ 782DA, veljavnost do 9. 11. 2020. gnu-337305
MIGO, Milena Zakrajšek s.p., Nova vas
74, Nova Vas, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500035659000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Franci Zakrajšek. gnj-337312
Mir Miha, Pesnica 60L, Pesnica pri Mariboru, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola
Maribor, št. 8836397. gni-337313
NI - AL d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, izvod
licence, št. G007835/07345/016, za vozilo Renault Megane 1.9 DCI, reg. št. LJ 484-FF, veljavnost do 13. 1.
2021. gnh-337314
Oblak Gorazd, Lopata 20, Celje, 2 dovolilnici za
BIH, št. 3906 in 3907, izdala GZS na ime K-GML d.o.o.,
Griže 46, 3302 Griže. gnb-337320
P2P TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 27, Ljub
ljana, izvod licence, št. 013779/002, za vozilo LJ P2P-22,
z veljavnostjo do 13. 5. 2020. gnm-337309
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PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj,
izvod licence, št. GE006092/00595/027, za tovorno vozilo, reg. št. MB H3-45G, veljavnost do 25. 2. 2018.
gng-337315
Podhraški Ana Marija, Ulica XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št. 37001260, izdala
Veterinarska fakulteta. gnf-337316
SHOUMY TRANSPORTI d.o.o., Kukovčeva ulica 1,
Celje, izvod licence, št. 014379/001, za tovorno vozilo
DAF. gnn-337308
STANISLAV KRAMER S.P., Nemška vas 40, Ribnica, izvod licence, št. 010747/001, za vozilo MAN, reg.
št. LJ NL-245, veljavnost do 10. 1. 2017. gne-337317
STANISLAV KRAMER S.P., Nemška vas 40, Ribnica, izvod licence, št. 010747/002, za vozilo Iveco, reg.
št. LJ JJ-758, veljavnost do 10. 1. 2017. gnd-337318
Trunkelj Marjan, Podlisec 2, Dobrnič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007360001, izdal Cetis
Celje d.d. gnp-337306
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