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Javni razpisi
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Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski 
regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015, Uradni list 
RS, št. 87/09, v nadaljevanju: Zakon), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/13), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list 
RS, št. 101/13), Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.),110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13), 
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sred-
stev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih skupin-
skih izjemah), (UL L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), She-
me državnih pomoči Razvojne podpore Pomurski regiji 
– regionalni cilji (št. priglasitve: BE01-1783262-2010), 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči 
(Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 8/12 in 
99/13), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomur-
ske regije v obdobju 2010–2015 in Sklepa Vlade RS 
št. 30301-2/2010/6 ter sprememb le-tega, objavlja Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: MGRT)

javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij  

in ustvarjanja novih delovnih mest  
na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori 

Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in-

vesticij v osnovna sredstva pri postavitvi novega pro-
izvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začet-
ku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo 
pro izvoda ali pro izvodnega procesa v obstoječem pro-
izvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifi-
kacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih 
mest povezanih z začetno investicijo.

2. Investicija se mora izvajati na območju občin 
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gor-
nja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 
Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Topli-
ce, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, 
Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, 
Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali 
Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje).

3. Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen 
sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za 
sofinanciranje investicij v okviru sklopa A, morajo celotni 
skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati 
najmanj 24.400,00 € oziroma največ 122.000,00 €, za 
sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 
122.002,00 € (vključno z vsemi davki).

Investicija mora ustrezati definiciji projekta tako, da 
je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjuje-
jo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in 
imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mo-
goče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena 
merila. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, 
omejeno z datumom začetka in konca. Prvi možni da-
tum, določen za začetek projekta, je datum vročitve 
sklepa o sofinanciranju.

Investicija mora poleg pogojev iz prejšnjih odstav-
kov izpolnjevati tudi vse ostale pogoje razpisa in razpi-
sne dokumentacije.

2. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A:
– 500.000,00 € letno, v letih 2014 in 2015.
Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop B:
– za leto 2014, 3.391.016,00 €, za leto 2015 pa 

4.637.348,00 €.
Proračunska sredstva so zagotovljena na proračun-

ski postavki 960610 – Razvoj Pomurja.
3. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih 

investicij mora biti:
– za sklop A; najmanj 10.000,00 €. Najvišji znesek 

sofinanciranja je lahko največ 50.000,00 €,
– za sklop B; najmanj 50.000,01 €. Najvišji znesek 

sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 €.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme 

preseči:
– 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala pod-

jetja,
– 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja 

podjetja in
– 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika 

podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo do-

ločila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, 
z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008, ki je objavljena na sple-
tni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.

Na osnovi pravilno izstavljenega zahtevka za iz-
plačilo bodo izplačana nepovratna sredstva največ v vi-
šini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih 
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stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb 
v vlogi na razpis.

Kadar je podjetje prejelo pomoč v obliki tveganega 
kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega ka-
pitala zaprosi za pomoč na tem razpisu, znaša najvišja 
dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24 odstotkov 
upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih de-
lovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, 
izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podje-
tja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 8 od-
stotnih točk in za mala podjetja 16 odstotnih točk, razen 
za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Za mala 
in srednja podjetja, ki so prejela pomoč v obliki tvegane-
ga kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega 
kapitala zaprosijo za pomoč na tem razpisu, torej znaša 
najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 
največ 40 odstotkov upravičenih stroškov.

V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno sto-
pnjo intenzivnosti pomoči iz drugega odstavka te točke 
in prejšnjem odstavkom te točke presegla skupni znesek 
vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena vi-
šina pomoči, dodeljene na tem razpisu, zmanjša samo 
za znesek vloženega tveganega kapitala.

4. Upravičeni prijavitelji
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 
registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 
91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: 
U-I-311/11-16 in 82/13), razen pravnih oseb v javni lasti, 
in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih pri-
javiteljev je v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.1.

5. Neupravičeni prijavitelji
Neupravičeni prijavitelji so prijavitelji:
a) ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na 

področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 
o skupni ureditvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode 
iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, str. 22);

b) ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na po-
dročju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za 
premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002, str. 1);

c) ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skla-
du s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, 
z dne 1. 10. 2004, str. 0002);

Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri 
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij.

d) ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pri-
delkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evrop-
skih skupnosti in pro izvodov, ki posnemajo ali nado-
meščajo mleko in mlečne pro izvode, ter pro izvode, ki 
ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke;

e) ki delujejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih pro izvodov kadar je:

a. znesek pomoči določen na podlagi cene ali ko-
ličine kmetijskih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce;

f) ki delujejo na področju jeklarstva in železarstva in 
se ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki 
2. člena Uredbe Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, z dne 9. 8. 2008, 
str. 3);

g) ki delujejo na področju industrije sintetičnih 
vlaken in se ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, naštetih 
v 30. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, z dne 
9. 8. 2008, str. 3);

h) kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

i) za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;

j) podjetja, katerih lastnik (ne glede na odstotek 
lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, 
vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali 
v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal oziroma so-
deloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 
ali javnega naročila povezanega s programom;

k) ki z osebnim delom samostojno opravljajo ume-
tniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost 
na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane 
v register samostojnih dejavnosti, če je tak register pred-
pisan;

l) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja 
zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično 
ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veteri-
narsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s podro-
čja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu 
z zakonom;

m) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko 
službo;

n) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost 
v skladu z zakonom;

o) ki so prejeli sklep o sofinanciranju investicije 
na četrtem javnem razpisu za sofinanciranje začetnih 
investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na 
območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski 
regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 27/12, 
z dne 13. 4. 2012, št. Ob-2213/12), vendar niso podpi-
sali pogodbe;

p) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine.
Podrobnejša opredelitev ostalih pogojev, ki jih mo-

rajo izpolnjevati prijavitelji je v Razpisni dokumentaciji, 
v poglavju 2.9.

6. Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so projekti, ki izpolnjujejo vse 

pogoje razpisa in predstavljajo naslednje stroške:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo pre-

nos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, 
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod 
pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja raz-
pisa,

– gradbena dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Podrobnejša opredelitev upravičenih projektov je 

v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.2. Upravičeni 
projekti.

7. Neupravičeni projekti
Neupravičeni so vsi projekti, ki ne izpolnjujejo po-

gojev razpisa ali na osnovi meril javnega razpisa ne 
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dosežejo minimalnega števila točk, ki se zahteva za 
sofinanciranje investicije.

V primeru, da se ugotovi, da upravičenec ne izpol-
njuje pogojev se vloga zavrne. Če se navedeno ugoto-
vi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev se ne podpiše 
pogodba o sofinanciranju in razveljavi sklep o dodelitvi 
sredstev oziroma odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Podrobna opredelitev upravičenih projektov je 
v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.2.

8. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 

sredstva sta proračunski leti 2014 in 2015. MGRT bo 
sofinanciral le upravičene stroške nastale od vročitve 
sklepa o sofinanciranju do najkasneje 24. 10. 2014 za 
pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2014 in 
upravičene stroške nastale od vročitve sklepa o sofi-
nanciranju do najkasneje 23. 10. 2015 za pogodbeno 
dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015, v primeru dvo-
letnih pogodb oziroma enoletnih pogodb sklenjenih za 
sofinanciranje v letu 2015. Navedena datuma sta tudi 
skrajni rok za oddajo zahtevkov za sofinanciranje za 
sredstva dodeljena v letu 2014 in 2015.

Odobrena vendar neporabljena sredstva se iz leta 
2014 ne morejo prenašati v leto 2015.

9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo pre-

nos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, 
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod 
pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja raz-
pisa,

– gradbena dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Podrobnejša opredelitev upravičenih in neupravi-

čenih stroškov je v Razpisni dokumentaciji, v Navodi-
lu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.7. in 
2.8.

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali in so 
bili plačani v času od vročitve sklepa o sofinanciranju do 
dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo.

Strošek je upravičen, če je nastal, je bilo blago do-
bavljeno storitev opravljena oziroma nepremičnina ku-
pljena, je račun plačan in je predmet računa usposobljen 
za delovanje v obdobju upravičenosti stroškov.

10. Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev
1. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki 

je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če 
ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če 
je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja 
se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih 
sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po 
tržnih pogojih.

2. Predmet investicijskega projekta mora ostati 
na upravičenem območju vsaj 3 leta po končani investi-
ciji – v primeru velikih podjetij se ta rok podaljša na 5 let.

3. Materialne in nematerialne investicije, ki 
so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključ-
no v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in

– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja 
oseba ne sme biti več kot 25 % kapitalsko povezana 
z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice 
morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sred-
stev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med 
sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali 

med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovim 
s.p.-jem ali med imetnikom deleža ali delnic gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo ali med zakonskimi 
ali izven zakonskimi partnerji,

– osnovna sredstva, ki so predmet sofinanci-
ranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka 
s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. 
Podjetje mora o tem predhodno pridobiti predhodno 
soglasje MGRT.

4. Prejemnik državne pomoči mora prispevati la-
stna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, 
ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.

5. Vlagatelj mora imeti na dan oddaje vloge 
ustrezno registracijo dejavnosti in mora imeti vsa ustre-
zna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investi-
cije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno 
od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno 
dovoljenje, kar bo MGRT preverjal pri izvajanju rednih 
pregledov.

6. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

7. Storitev, ki so predmet upravičenih stroškov, 
ne sme izvajati fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja 
v svojem s.p. oziroma ne sme biti vzpostavljen od-
nos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic 
gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med 
povezanimi družbami ali med zakonskimi ali izven za-
konskimi partnerji.

8. Projekti, morajo biti vodeni tako, da bo ob za-
ključku projekta vlagatelj lahko poročal o primerjavi de-
janskega stanja projekta začetne investicije s cilji, pred-
stavljenimi v Razpisnem obrazcu št. 3 »Dispozicija pro-
jekta« točka 9 »Opis investicije« in pojasnil morebitna 
odstopanja v primeru le teh;

9. Celotna investicija mora biti vodena tako, da 
upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise.

11. Merila za izbor projektov
Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov. Prvi del 

ocene predstavlja oceno bonitete podjetja, drugi del pa 
oceno projekta.

Oceno bonitete podjetja bo pridobilo MGRT iz baze 
podatkov GViN podjetja Bisnode d.o.o.

Projekt bo ocenjen po naslednjih kategorijah:
A. število novo ustvarjenih delovnih mest,
B. namen in cilji investicije,
C. vpliv na okolje,
D. zgodovina financiranja,
E. inovativnost,
F. sedež podjetja,
G. vrsta investicije,
H. število zaposlenih,
I. tehnologija.
Merila za izbor projektov, so podrobneje opredelje-

na v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.19.
12. Odgovornosti in obveznosti prejemnika sred-

stev: odgovornost in obveznosti prejemnikov sredstev 
so podrobno opredeljene v Razpisni dokumentaciji, 
v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, zlasti v po-
glavju 2.23.

13. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 

roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
označeno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebin-
sko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane 
dokumente.

Navodila za izdelavo popolne vloge so podrobno 
opredeljena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.12.
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14. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo predvidoma 9. aprila 2014. Od-

piranje vlog bo na sedežu MGRT v Ljub ljani in ne bo 
javno.

Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne 
vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta 
namen imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj. 
Neustrezno označene in prepozno prispele vloge se 
s sklepom zavrže.

Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vr-
nejo pošiljatelju.

Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne 
bodo popolne, da jih dopolnijo. Postopek dopolnitve for-
malno nepopolnih vlog je natančneje določen v Razpisni 
dokumentaciji, v poglavju 2.16.

15. Izbor projektov
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

vse pogoje in zahteve iz javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije in bodo skladne s predmetom, namenom 
in cilji razpisa, bo po postopku, opisanem v Razpisni 
dokumentaciji v poglavju 2.18., v skladu z merili za iz-
bor projektov, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, 
v poglavju 2.19., ocenila strokovna komisija, ki jo za ta 
namen imenuje predstojnik MGRT.

O odobritvi/neodobritvi sredstev za posamezno vlo-
go oziroma projekt s sklepom odloči predstojnik MGRT 
oziroma od njega pooblaščena oseba.

16. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Povabilo k oddaji vloge,
2. Navodilo predlagateljem za izdelavo vloge na 

javni razpis,
3. Vzorec pogodbe,
3.1. Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pogodbi 

št. 1),
3.2. Obvezna vsebina vmesnega poročila (Pri-

loga pogodbi št. 2),
3.3. Stroškovnik projekta s prilogami (Priloga 

pogodbi št. 3),
3.4. Izjava, da so vse kopije računov in potrdil 

o plačilu računov enake originalu (Priloga pogodbi št. 4),
3.5. Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga po-

godbi št. 5),
3.6. Obvezna vsebina zaključnega poročila (Pri-

loga pogodbi št. 6),
4. Razpisni obrazec št. 1: Podatki o vlagatelju 

in projektu,
5. Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju 

z razpisnimi pogoji,
6. Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija projekta,
7. Razpisni obrazec št. 3a: Zaposlitve,
8. Razpisni obrazec št. 3b: Viri financiranja in-

vesticije,
9. Razpisni obrazec št. 3c: Stroškovnik,
10. Oprema ovojnice – vzorec,
11. Izjava o prenosu sedeža podjetja – vzorec,
12. Menična izjava – vzorec.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 
vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.
mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Na spletni strani MGRT objavljena vprašanja in 
odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

17. Dodatne informacije
Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na 

spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo.

Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na 
elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno ozna-
ko št. »4300-68/2013«, najkasneje do 28. 3. 2014, do 
10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 
najkasneje 1. 4. 2014, do 14. ure.

18. Rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotni-
kova ulica 5, 1000 Ljub ljana, je 4. april 2014, do 12. ure. 
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko 
je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobese-
dno in brez okrajšav: »Ne odpiraj–Vloga-6 JR Pomurje 
št. 4300-68/2013« in s polnim nazivom in naslovom 
vlagatelja ter z navedbo sklopa na katerega vlagatelj 
prijavlja investicijo.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (10. Oprema 
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili 
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovoj-
nice). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
Kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, kata-
logi …) v tujem jeziku, je potrebno priložiti slovenski 
prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pra-
vilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MGRT dodatno 
zahteva sodno overjen prevod.

Če vloga ni bila predložena v roku iz prvega odstav-
ka tega poglavja, se šteje, da je bila predložena prepo-
zno. Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.

19. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo o rezultatih 
javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od 
datuma odpiranja vlog.

20. Druge določbe: rezultati tega razpisa so javne-
ga značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGRT 
po posredovanju pogodb o sofinanciranju vlagateljem 
– prejemnikom sredstev v podpis.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-1780/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju 
ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravil-
nikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja

javni razpis
za sofinanciranje partnerskih projektov  

med oblikovalci in podjetji s ciljem  
njihovega povezovanja, ki jih bo v letu 2014 

sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo 

(v nadaljevanju: projektni razpis,  
oznaka JR – KKI – 2014)

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).

2. Predmet razpisa
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje par-

tnerskih projektov med oblikovalci (industrijsko obliko-
vanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, obli-
kovanje vidnih sporočil) in podjetji -naročniki (fizične in 
pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki 
izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in 
komunikacij ter drugih izdelkov za prodajo. Partnersko 
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sodelovanje mora imeti za minimalni cilj izdelavo funk-
cionalnega prototipa.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

3. Cilji razpisa: cilji razpisa so spodbujanje povezo-
vanja med oblikovalci in podjetji, dvig kakovosti obliko-
valskih produktov, povečanje njihove uporabe v gospo-
darstvu in povečanje kakovosti okolja ter spodbujanje 
zaposlovanja. Cilji razpisa so skladni s cilji Nacionalnega 
programa za kulturo 2014–2017, in sicer s cilji Razvoja 
trga kreativnih industrij.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe – prijavitelji so tisti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– so fizične osebe, ki v letu 2014 dopolnijo največ 

35 let starosti;
– so v partnerskem sodelovanju s podjetji – naroč-

niki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdel-
kov, storitev in komunikacij za prodajo. Partnerska sode-
lovanja med oblikovalcem in podjetjem, ki je registrirano 
na področju oblikovanja niso predmet razpisa;

– imajo podpisano pogodbo s podjetjem, v katerem 
je določeno partnersko sodelovanje; nujna sestavina 
pogodbe je obveznost podjetja, da prijavitelju projekt 
sofinancira v višini vsaj 40 % od višine odobrenih sred-
stev ministrstva (obvezna priloga: podpisana pogodba 
o partnerskem sodelovanju);

– zaprosijo za največ 10.000,00 EUR in najmanj 
4.000,00 EUR;

– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani 
v letu 2014 – najmanj do funkcionalnega prototipa;

– zagotavljajo dostopnost projekta javnosti (obve-
zna priloga: izjava prijavitelja);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mini-
strstva v letih 2011, 2012 in 2013 izpolnjevali vse pogod-
bene obveznosti do Ministrstva;

– ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na raz-
pisih oziroma pozivih Ministrstva za obdobje od leta, na 
razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije 
RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne 
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev RS; (obve-
zna priloga: izjava prijavitelja);

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, 
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB1), (obvezna priloga: izjava prijavitelja);

– nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2).

5. Izpolnjevanje pogojev razpisa:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje 
minister, pristojen za kulturo.

Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepo-
polno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za 
dopolnitev, sicer se bo štela za nepopolno. Vloge, ki ne 
bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upra-
vičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in 
zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni od-
ločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajal-
cem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko 
v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja po-

godbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo 
sredstev.

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Kriteriji razpisa:

I. Splošni kriteriji
– razdelanost projektnih izhodišč, stopnja 
inovativnosti in zahtevnosti projekta

30 točk

– realna finančna konstrukcija projekta 
(vrednost projekta izraža število potrebnih 
delovnih ur)

20 točk

– reference podjetja med leti 2010–2013 10 točk
– celovitost delovnega načrta 
(opis izvedbe projekta vsaj do faze 
funkcionalnega prototipa)

20 točk

Skupaj 80 točk
II. Posebni kriteriji
– načrt vstopa projekta na trg in tržni 
potencial projekta

20 točk

Skupaj 20 točk
Skupaj I + II 100 točk

7. Uporaba kriterijev in obrazložitev točkovanja
Po posameznem kriteriju je mogoče prejeti največ 

30 točk. Najvišje število prejetih točk za posamezen 
projekt je 100 točk. Najnižji seštevek točk, ki pomeni 
uvrstitev v izbor, je 81 točk. Višina odobrenih sredstev za 
posamezen projekt je odvisna od skupne višine prejetih 
točk (od 81 do 100 točk), pri čemer je najvišje možno 
število točk za splošne razpisne kriterije 80 točk, za po-
sebne razpisne kriterije pa 20 točk.

Vsebinsko ocenjevanje izvede strokovna komisija 
za arhitekturo in oblikovanje Ministrstva.

Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem po-
dročju bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za 
obdobje koledarskega leta 2014.

Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno ob-
dobje trajanja razpisa izpolnjevati pogoje razpisa.

8. Obvezne priloge
V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem 1, 2 (izjave 

o izpolnjevanju pogojev) mora biti priložena naslednja 
obvezna priloga:

– pogodba med prijaviteljem in podjetjem, v kate-
rem je določeno partnersko sodelovanje; nujna sestavi-
na pogodbe je obveznost podjetja, da prijavitelju projekt 
sofinancira vsaj v višini 40 % od višine odobrenih sred-
stev ministrstva – priloga 1.

9. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev znaša 130.000,00 EUR.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-

bljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2014.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-
vala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi 
o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izsta-
vljenih zahtevkov za izplačilo.

11. Rok za oddajo vlog na razpis: razpis se zaključi 
14. 4. 2014.

12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa
– prijavni obrazec 1
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev)
– priloga 1 – vzorec pogodbe.



Stran 736 / Št. 18 / 14. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti:
– izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2,
– izpolnjeno pogodbo – priloga 1.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-

snem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva med 
uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. 
do 12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo 
javnega ciljnega razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno 
dokumentacijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena vložišču na naslov: Mini-

strstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, do 
vključno 14. 4. 2014 oziroma najkasneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z iz-
pisom na prednji strani: Ne odpiraj – Javni ciljni razpis, 
oznaka JR – KKI – 2014.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: 
ime in priimek prijavitelja in naslov.

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

vložišču ministrstva ali priporočeno na pošto do vključno 
14. 4. 2014.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vlo-
ga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, 
ustrezno dopolnjena.

Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se 
šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navede-
nih pod točko 4.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le 
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopol-
nitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo 
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi 
nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali 
del vloge se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka 

razpisa, oznaka JR-KKI-2014, vezana na proračun-
ske zmogljivosti Ministrstva. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
Ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postop-
ka razpisa, oznaka JR-KKI-2014, je Ministrstvo dolžno 
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proraču-
nu oziroma finančnemu načrtu Ministrstva.

15. Pristojna uslužbenka za posredovanje informa-
cij in pojasnil: Barbara Koželj Podlogar, e-mail: barba-
ra.kozelj-podlogar@gov.si, tel. 01/369-59-46.

Uradne ure ministrstva po telefonu in elektronskih 
medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prija-
vitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno 
uslužbenko.

16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministr-
stvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje 

v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo 
pričelo 22. 4. 2014 ob 10. uri in zaključilo dan po preje-
mu zadnje po pozivu dopolnjene vloge. Ministrstvo bo 
izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih 
z državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1814/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. 
US in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo 
RS objavlja

javni ciljni razpis
za izbor izvajalcev projektov digitalizacije  
in informacijske dejavnosti na področju 

slovenskega jezika, ki jih bo v letih 2014–2017 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo 
(v nadaljevanju: javni razpis,  
oznaka JCR-DISJ-2014-2017)

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa, oznaka 

JCR-DISJ-2014-2017, je sofinanciranje projektov digi-
talizacije in informacijske dejavnosti na področju slo-
venskega jezika oziroma jezikovne politike, ki jih bodo 
izvajalci1 izvedli v obdobju od 2014 do vključno 2017, 
in sicer:

1 V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

2.1 Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala 
Jezikovna politika Republike Slovenije

Portal mora pokrivati vsa poglavja iz Resolu-
cije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13):

– jezikovno situacijo (opis stanja),
– jezikovno izobraževanje (slovenščina kot prvi jezik 

v RS na vseh stopnjah izobraževanja, slovenščina zunaj 
RS, slovenščina kot drugi in tuji jezik, jeziki manjšin in pri-
seljencev v RS, tuji jeziki, govorci s posebnimi potrebami, 
jezikovna ureditev visokega šolstva in znanosti),

– jezikovno opremljenost (jezikovni opis, standar-
dizacija, terminologija in večjezičnost, jezikovna sve-
tovalnica, jezikovne tehnologije, digitalizacija, govorci 
s posebnimi potrebami),

– formalnopravne vidike slovenske jezikovne po-
litike in

– slovenščino kot uradni jezik Evropske unije.
Po vsebini in formi mora biti primerljiv s tujimi do-

brimi praksami, npr. http://www.noslangues-ourlangua-
ges.gc.ca/index-eng.php.

Portal mora omogočiti dostop do že obstoječih in 
delujočih vsebin in storitev iz nabora poglavij Reso-
lucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2014–2018, neobstoječe pa mora vzpostaviti.
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Portal bo deloval na registrirani domeni jezikov-
na-politika.si v lasti ministrstva, zagotovljene pa morajo 
biti naslednje tehnične značilnosti:

– zagotavljati mora sočasno uporabo 20.000 upo-
rabnikov brez padca odzivnosti in mora biti ves čas 
dostopen (24/7),

– sistem za upravljanje vsebin mora biti CMS od-
prtokodni,

– optimiziran mora biti za vse uveljavljene spletne 
brskalnike (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, 
Netscape, Opera …),

– omogočati mora sistem zahtevnih iskanj po por-
talu in znotraj vsebin, ki jih predstavlja,

– nuditi mora pregled statistike obiskov,
– dopuščati mora predogled pripravljenih vse-

bin pred objavo,
– omogočati mora moderirane spletne forume,
– izvajalec (skrbnik portala/prijavitelj) je dolžan za 

grafično oblikovanje portala naročniku ob prijavi predlo-
žiti strukturo strani in skelet strani (wireframe),

– omogočati mora nalaganje velikih datotek oziro-
ma multimedijske vsebine,

– strani morajo vsebovati logotip državnega orga-
na, ki je skrbnik spletnega mesta ali aplikacije,

– oblikovanje mora biti tako, da se stran pravilno 
prikaže pri različnih nastavitvah ločljivosti – vsekakor pa 
pri ločljivosti 1024 x 768,

– objavljeni elektronski naslovi morajo biti ustrezno 
zaščiteni pred zbiranjem s spletnimi roboti.

Skrbniki portala morajo izdelati načrt promocije por-
tala med uporabniki in predvideti uredniški odbor, ki bo 
urejal vsebine na portalu.

2.2 Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala 
za jezikovne vire in tehnologije

Portal mora predstaviti naslednje vsebine:
– jezikovni opis (spletni slovarski in slovnični viri, 

jezikovne baze, pravopisni viri, dialektološki, zgodovin-
skojezikovni in primerjalnojezikovni viri, viri specializira-
nih oziroma terminoloških opisov jezika, večjezični viri),

– jezikovne tehnologije (korpusi za vse namene, 
multimedijske in multimodalne baze, semantične tehno-
logije, produkti s področja strojnega prevajanja, sinteze 
in prepoznave govora itd., baze digitaliziranih besedil 
s področja jezika/-ov in književnosti, jezikovni viri in teh-
nologije za govorce s posebnimi potrebami).

Poleg tega mora portal vključevati tudi povezavo 
na znanstveno produkcijo s področja jezikovnih virov in 
tehnologij ter druge aktualne teme, kot so standardizaci-
ja jezikovnih virov, stanje na področju licenc, informacije 
o izobraževanju na področju jezikovnih virov in tehnolo-
gij ter s tem povezane teme.

Portal bo deloval na registrirani domeni jvt.si v lasti 
ministrstva, zagotavljati mora enake tehnične značilno-
sti, kot so opisane v četrtem odstavku točke 2.1 tega 
razpisa, poleg tega morajo strani omogočati izmenjavo 
po shemah XML.

Skrbniki portala morajo predstaviti načrt promocije, 
izobraževalnih ter svetovalnih aktivnosti, ki jih bo nudil 
portal, ter povezovalnih aktivnosti za izvajalce. Predvi-
deti morajo tudi uredniški odbor, ki bo urejal vsebine na 
portalu.

2.3 Izvedba projekta Wikivir, Slovensko leposlovje 
na spletu

Namen projekta je popravljanje večinoma že di-
gitaliziranih, vendar še nedostopnih besedil in spletno 
dostopnih strojno prebranih leposlovnih besedil, ki zah-
tevajo konverzijo v besedilni format, ročno branje in 
korekturo. Teksti (približno 2,5 milijona besed letno) 
bodo postavljeni na Wikivir, ki poskrbi, da se pri iskanju 

znajdejo med zadetki na prvem mestu, kategorizacija 
pa olajša iskanje po žanrih, avtorjih, oblikah, temah itd.

Prijavitelj mora predstaviti načrt promocije rezulta-
tov projekta.

3. Cilji razpisa
Ministrstvo bo izvajalce projektov za digitalizaci-

jo in informacijsko dejavnost na področju slovenskega 
jezika podpiralo na podlagi Resolucije o nacionalnem 
programu za jezikovno politiko 2014–2018 in v skladu 
z naslednjimi dolgoročnimi cilji: spletna dostopnost čim 
več obstoječih podatkov o slovenščini, dostopnost so-
dobnih priročnikov slovenskega standardnega jezika, 
učbenikov ter svetovalnih storitev, narečnih slovarjev 
in monografij o narečjih, dostopnost večjezičnih in ter-
minoloških baz podatkov, dosegljivost podatkov o jezi-
kovnih virih in tehnologijah, povečanje števila in večja 
dostopnost digitaliziranih del pisne kulturne dediščine, 
čim širša dostopnost dialektološke, zgodovinske in pri-
merjalnozgodovinske ter druge znanstvene produkcije 
in enostaven dostop do strokovnega svetovanja prek 
portala pri vseh jezikovnih vprašanjih.

Cilj razpisa je tudi povezovanje vseh inštitucij s tega 
področja in njihovih dejavnosti v eni, do uporabnika pri-
jazni točki.

4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mini-

strstva so sestavljeni izključno iz stroškov, navedenih 
v razpisni prijavi prijavitelja.

Upravičeni stroški so tisti, ki so:
– nujni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na 

izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo sočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene 

osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Za projekta 2.1 in 2.2:
5.1 da so pravne osebe, ki so ustrezno registrirane 

za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani pro-
jekt. Pri izbiri bodo imele prednost tiste pravne osebe, 
ki bodo prijavile skupno sodelovanje v obliki konzorcija. 
Pravne osebe, ki se na razpis prijavljajo kot konzorcij, 
morajo predložiti konzorcijsko pogodbo. Ministrstvo si 
pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije prija-
vljenih pravnih oseb oziroma članov konzorcija v podat-
kih javnopravne agencije AJPES.

Za projekt 2.3:
5.2 da so pravne osebe, ki so ustrezno registrirane 

za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani pro-
jekt. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost 
registracije v podatkih javnopravne agencije AJPES.

Za vse projekte:
5.3 da imajo poravnane obveznosti, davke in pri-

spevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave,
5.4 da s prijavljenim projektom ne kandidirajo na 

katerem koli drugem javnem razpisu ali pozivu za sred-
stva ministrstva,

5.5 da prijavljeni projekt še ni prejel sredstev za 
izvedbo iz drugih javnih virov,

5.6 da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z na-
menom objave rezultatov razpisa na spletni strani mi-
nistrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij 
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javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB1),

5.7 da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zako-
na o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2).

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 5 v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da 
ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpol-
njevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih 
mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje 
minister, pristojen za kulturo.

Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepo-
polno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva 
k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo 
vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni 
odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogo-
jev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
7. Razpisna merila
Projekt, prijavljen na javni razpis, oznaka JCR-DISJ 

2014-2017, se ocenjuje z merili. Merila so ovrednotena 
s točkami, pri čemer je pri posameznem merilu navede-
na najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno 
število vseh prejetih točk za projekt je 100 točk.

Merila za projekta 2.1 in 2.2: Število možnih
točk

1. programske reference prijavitelja (prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni 
javnosti)* 8 (+2)

2. poslovne reference prijavitelja na področju razpisa (poslovanje prijavitelja)** 10 (+10)
3. splošna ustreznost projekta glede na namen razpisa 10
4. zasnova portala, načrt izvedbe in začetno število podatkov, inovativnost pristopa 25
5. primernost finančnega predračuna za izvedbo projekta in višina predvidenega lastnega 

deleža sredstev 10

6. predstavljena strokovna usposobljenost odgovornih oseb izvajalca projekta 10
7. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi, prostorskimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo 

glede na prijavljeni projekt 10

8. obseg in raznolikost promocije rezultatov projekta 5
SKUPAJ 100

* Prijavitelj (v primeru konzorcija večina članov), ki ima status sub jekta v javnem interesu, prejme dodatni točki (36. člen 
Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), torej skupaj največ 10 točk.

** Prijavitelj, ki prijavlja projekt na podlagi konzorcijske pogodbe, prejme dodatnih 10 točk, torej skupaj največ 20 točk. 
Poslovne reference prijavitelja oziroma članov konzorcija, ki se je prijavil na razpis, se preverjajo na podlagi javno dostopnih 
evidenc.

Merila za projekt 2.3: Število možnih
točk

1. programske reference prijavitelja (prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja v strokovni 
javnosti)* 8 (+2)

2. poslovne reference prijavitelja na področju razpisa (poslovanje prijavitelja) 10
3. splošna ustreznost projekta glede na namen razpisa 20
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Merila za projekt 2.3: Število možnih
točk

4. primernost finančnega predračuna za izvedbo 10
5. predstavljena strokovna usposobljenost odgovornih oseb izvajalca projekta 10
6. dosedanje izkušnje pri digitalizaciji literarnih besedil 10
7. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi, prostorskimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo 

glede na prijavljeni projekt 10

8. obseg in raznolikost promocije rezultatov projekta 10
SKUPAJ 100

* Prijavitelj, ki ima status sub jekta v javnem interesu, prejme dodatni točki (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2), torej skupaj največ 10 točk.

Obrazložitev točkovanja:
Točkovanje je tristopenjsko, pri čemer prejeto naj-

višje število točk pomeni, da projekt v celoti izpolnju-
je predpisano merilo, prejeta srednja vrednost pomeni, 
da projekt delno izpolnjuje predpisano merilo, če projekt 
prejme za določeno merilo nič točk, pa pomeni, da ne 
izpolnjuje predpisanega merila.

8. Uporaba meril in določitev višine financiranja
Vsebinsko ovrednotenje izvede Strokovna komisija 

za slovenski jezik.
Za izvedbo vsakega projekta bo izbran en ponu-

dnik, in sicer tisti, ki bo v postopku izbire ovrednoten naj-
višje. Dokončno odločitev o izboru ponudnika sprejme 
minister na podlagi predloga strokovne komisije.

Z izvajalcem izbranega projekta bo na podlagi od-
ločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. 
Ob letnem pozivu k predložitvi projekta (oddaji letnega 
programa dela) za naslednje leto ali v primeru drugih 
objektivnih sprememb, ki vplivajo na pogodbeno raz-
merje, bodo z izvajalcem sklenjeni dodatki k pogod-
bi, v katerih bosta določena dokončen obseg projekta 
v posameznem letu in dokončna višina sredstev za 
izvedbo projekta v določenem proračunskem letu ter 
bodo opredeljene druge morebitne spremembe, vezane 
na izvedbo izbranega projekta in pogodbeno razmerje. 
Dokončna višina sredstev za posamezno leto se do-
loči na podlagi pregleda realizacije pogodbe (poročila 
o opravljenem delu) in vsebinskega ovrednotenja ter 
okvira sredstev, namenjenih razpisu v posameznem pro-
računskem letu. Izvajalec izbranega projekta mora skozi 
celotno obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in 
posebne pogoje razpisa.

9. Predvidena vrednost sredstev
Vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, 

oznaka JCR-DISJ 2014-2017, znaša okvirno 49.500,00 
evrov za vsako leto, in sicer:

– 24.500,00 evrov za projekt »Jezikovna politika 
Republike Slovenije«,

– 20.000,00 evrov za projekt »Portal jezikovnih vi-
rov in tehnologij«,

– 5.000,00 evrov za projekt Wikivir, Slovensko le-
poslovje na spletu.

Sredstva se zagotovijo z naslednjih proračunskih 
postavk:

– 131141 – digitalizacija, v predvideni višini 
25.000,00 evrov,

– 131144 – izvajanje nacionalnega programa za 
jezikovno politiko, v predvideni višini 24.500,00 evrov.

10. Obdobje za porabo dodeljenih finančnih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-
jekte morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014, 
2015, 2016 in 2017 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo 
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
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Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-
vala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi 
o sofinanciranju projektov, in na podlagi izstavljenih zah-
tevkov za izplačilo.

11. Razpisni rok
Razpis se začne 14. marca 2014 in se zaključi 

14. aprila 2014.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa, oznaka 

JCR-DISJ-2014-2017, in
– prijavne obrazce (z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane prijav-

ne obrazce,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem,
– prijavitelji projektov pod 2.1 in 2.2 morajo v pri-

meru, da nastopajo kot konzorcij, priložiti še fotokopijo 
konzorcijske pogodbe s prilogama:

– finančni načrti vseh konzorcijskih partnerjev,
– delovni načrt projekta s predvidenimi aktivnost-

mi po posameznih konzorcijskih partnerjih.
Izpolnjene prijavne obrazce in obvezne priloge je 

treba oddati dodatno tudi v Wordovi datoteki (na CD, 
USB ali sorodnem e-mediju).

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kul-
turo, Maistrova ulica 10, Ljub ljana, med uradnimi urami 
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva, www.mk.gov.si, na 
kateri najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izved-
bo razpisa z oznako JCR-DISJ-2014-2017.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih 

obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti najpozneje do 14. aprila 2014 v po-
slovnem času predložena glavni pisarni na naslovu Mi-
nistrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana 
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka in poslana na isti naslov. Pošiljka mora 
biti poslana v zaprti ovojnici z izpisom na prednji stra-
ni: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JCPR-DI-
GISJ-2014-2017 in z navedbo številke projekta (2.1, 
2.2 ali 2.3). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba 
prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).

Če se prijavitelj prijavlja na več projektov v okviru 
tega razpisa, mora vsak projekt oddati v svoji (ločeni) 
ustrezno označeni ovojnici (gl. prejšnji odstavek).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma njena dopol-

nitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na 
pošto do vključno 14. aprila 2014 oziroma do tega dne 
v poslovnem času ministrstva ni bila predložena glavni 
pisarni ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in raz-
pisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je 
na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ka-
terega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le 
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopol-
nitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo 
dopolniti v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvesti-

lo najpozneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja 
vlog. Predloge za sofinanciranje projektov bo izbralo 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih 
z državnim proračunom.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka 

tega razpisa vezana na proračunske zmogljivosti mi-
nistrstva. Če pride do sprememb v državnem prora-
čunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno 
vplivajo nanjo, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
z njimi.

Če se v času izvedbe postopka tega razpisa obseg 
sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kultu-
ro, zmanjša do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve 
njegovih ciljev, lahko ministrstvo postopek ustavi oziro-
ma v primeru že zaključenega izbora projektov zniža 
obseg sofinanciranja v skladu s spremembami proraču-
na oziroma spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo 
o financiranju projekta.

16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in 
pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Helena Jaklitsch, 
sekretarka, tel. 01/400-79-74, e-pošta helena.jaklit-
sch@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, 
sredo in petek od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 14. 
do 16. ure.

Ministrstvo za kulturo

Št. 41023-3/2013 Ob-1824/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Mini-
strstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti, Kotnikova ulica 28, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev  

na področju vojnih invalidov  
in žrtev vojnega nasilja v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in delovanja (v nadaljevanju: dejavnosti) društev, 
ki uresničujejo javni interes na področju vojnih invali-
dov in žrtev vojnega nasilja (v nadaljevanju: društva). 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) bo v letu 2014 
sofinanciralo dejavnosti društev, katerih namen in cilj je 
dopolnitev organizirane skrbi za članstvo in uresničeva-
nje javnega interesa na področju:
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a) socialnega in zdravstvenega varstva;
b) rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje 

in delo;
c) ohranjanja zgodovinskega izročila.
2. Pogoji za kandidiranje
Vlagatelji vloge za dodelitev sredstev (v nadaljeva-

nju: vloga) morajo izpolnjevati pogoje, da lahko kandidi-
rajo na javnem razpisu. Splošni pogoji so izpolnjeni, če:

a) imajo vlagatelji status društva v javnem interesu 
na področju vojnih invalidov ali žrtev vojnega nasilja;

b) se z vlogo prijavljeni program nanaša neposre-
dno na področje, ki je predmet javnega razpisa, in sicer 
socialno – zdravstvenega varstva, rehabilitacije in vklju-
čevanja invalidov v okolje in delo, področje ohranjanja 
zgodovinskih izročil;

c) imajo izdelan načrt izvajanja programa ali progra-
mov na področju, navedenem v prejšnji alineji;

d) imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvi-
dni vsi prihodki in odhodki za izvedbo programa;

e) imajo izdelan finančni načrt za redno delovanje 
društva. To so stroški dela, storitev in materialni stroški, 
ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa 
društva;

f) niso upravičeni do sofinanciranja dejavnosti 
s strani ministrstva v letu 2014 po drugi pravni podlagi;

g) imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti po 
pogodbah o sofinanciranju dejavnosti društev, sklenjene 
z ministrstvom v preteklih obdobjih.

3. Merila in ocenjevanje
Vlagatelji bodo za posamezno merilo prejeli šte-

vilo točk, kot izhaja iz spodnjih tabel. Maksimalno šte-
vilo točk je 100. Zavrnjene bodo vloge, ki od možnih 
100 točk ne bodo zbrale vsaj 25 točk in vloge, ki bodo 
pri merilu kakovosti izdelanega načrta izvajanja progra-
ma in ustreznosti finančnega načrta (razpredelnica 3.2.) 
prejele 0 točk.

3.1 Merila in ocenjevanje po področju in obsegu 
izdelanega načrta izvajanja programa

Področje in obseg Število točk
Organiziranje in omogočanje zdravstvene oskrbe in terapij od 0 do 25
za več kot 20 uporabnic, uporabnikov 25
za od 10 do 19 uporabnic, uporabnikov 15
za od 4 do 9 uporabnic, uporabnikov 5
za do 4 uporabnice, uporabnike 0

Pomoč pri organiziranju in sofinanciranju zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomoč pri nakupu 
invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditve od 0 do 15

za več kot 20 uporabnic, uporabnikov 15
za od 10 do 19 uporabnic, uporabnikov 7
za od 4 do 9 uporabnic, uporabnikov 5
za do 4 uporabnice, uporabnike 0

Enkratne denarne pomoči in organizacija delavnic za ohranjanje zdravja od 0 do 10
za več kot 20 uporabnic, uporabnikov, delavnic 10
za od 10 do 19 uporabnic, uporabnikov, delavnic 7
za od 4 do 9 uporabnic, uporabnikov, delavnic 5
za do 4 uporabnice, uporabnike, delavnic 0

Pomoč pri organiziranju in izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja od 0 do 10
za več kot 20 uporabnic, uporabnikov 10
za od 10 do 19 uporabnic, uporabnikov 5
za od 4 do 9 uporabnic, uporabnikov 3
za do 4 uporabnice, uporabnike 0



Stran 742 / Št. 18 / 14. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Področje in obseg Število točk
Ohranjanje zgodovinskih izročil (organiziranje, soorganiziranje, izvajanje spominskih proslav, 
svečanosti in prireditev, razstav, predavanj, priprava literature, ureditev spominskih obeležij) od 0 do 30

udeležba pri 2 ali več dogodkih na mednarodni ravni 5
več kot 3 dogodki na državni ravni 5
1 do 3 dogodki na državni ravni 3
več kot 6 dogodkov na lokalni ravni 5
od 3 do 6 dogodkov na lokalni ravni 2
sodelovanje v istovrstnih mednarodnih organizacijah 5
za pripravo in izdajo knjige, povezane z zgodovinskimi izročili 5
za ureditev 3 ali več spominskih obeležij 5
ni udeležbe ali je zgolj 1 udeležba na mednarodni ravni, ni dogodkov na državni ravni, do 2 dogodka 
na lokalni ravni, ni sodelovanj v mednarodnih organizacijah, ni priprave knjig in ureditev do 2 
spominskih obeležij

0

3.2. Merila in ocenjevanje po kakovosti izdelane-
ga načrta izvajanja programa in ustreznosti finančnega 
načrta

Kakovost izdelanega načrta izvajanja programa dejavnosti in ustreznost finančnega načrta Število točk
Načrt izvajanja programa je na vseh področjih primerljiv s programi, izvedenimi v preteklem obdobju, 
je ustrezen in izvedljiv 7

Načrt izvajanja programa je le na nekaterih področjih primerljiv s programi, izvedenimi v preteklem 
obdobju, je ustrezen in izvedljiv 3

Načrt izvajanja programa ni primerljiv s programi, izvedenimi v preteklem obdobju, vendar je 
ustrezen in izvedljiv 1

Finančni načrt je utemeljen in predstavljeni stroški v pretežnem delu upravičeni 3
Program društva ni ustrezen, ali ni izvedljiv, ali finančni načrt ni utemeljen, ali so stroški, predstavljeni 
v finančnem načrtu pretežno neupravičeni 0

4. Okvirna višina finančnih sredstev: okvirna višina 
sredstev javnega razpisa v letu 2014 je 200.000,00 EUR, 
sredstva pa so zagotovljena na proračunski postavki 
130088 Sofinanciranje programov društev.

5. Določanje deleža, ki ga lahko prejme posame-
zno društvo

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno dru-
štvo za sofinanciranje dejavnosti društva, je odvisna od 
doseženega števila točk, ki jih društvo doseže na tem 
javnem razpisu. Vrednost točke je okvirna višina javne-
ga razpisa, deljena s skupnim številom doseženih točk 
vseh ocenjenih vlog.

Ne glede na prejšnji odstavek, višina sredstev, ki 
jih lahko pridobi posamezno društvo za sofinanciranje 
dejavnosti društva, ne more presegati višine sredstev, ki 
so za ta namen predvidena v finančnem načrtu društva.

6. Upravičene dejavnosti in upravičena poraba 
sredstev

Upravičena dejavnost društva je tista dejavnost dru-
štev, ki se nanaša na predmet javnega razpisa. Zato je 
upravičeno izvajanje programov, če je v obliki storitve-
ne ali finančne podpore pri organiziranju in omogoča-
nju zdravstvene oskrbe, terapij, zdraviliško klimatskega 
zdravljenja, nakupa invalidskih, tehničnih pripomočkov 
in prilagoditev, izvedbe ali pomoči pri izvedbi opravkov, 
ki ohranjajo socialno vključenost in kakovost bivanja, 
denarne pomoči, izvedbe delavnic za ohranjanje zdrav-
ja; izvedbe spominskih proslav in prireditev, razstav, se-
minarjev, predavanj ali kongresov ter priprava literature 
z zgodovinsko vsebino; ureditev spominskih svečanosti, 
obeležij; povezovanja in sodelovanja v mednarodnih or-
ganizacijah. Upravičeno je tudi delovanje društva, ko gre 
za redne naloge in operativne aktivnosti, ki zagotavljajo 
kontinuirano organiziranost in prepoznavnost društva.

Po tem javnem razpisu je upravičena poraba sred-
stev, če je poraba:
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a) s programom neposredno povezana, potrebna 
za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem 
programa;

b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o pla-
čilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in 
namen plačila)

c) povezana z delom oseb, ki izvajajo program;
d) povezana s stroški rednega delovanja društva 

(telekomunikacija, urejanje internetne strani, internet, 
publikacije društva, elektrika, ogrevanje, komunala, na-
jem prostorov, računovodske storitve, pisarniški materi-
al, bančni stroški, poštni stroški) in ne presegajo 25 % 
vseh sredstev, ki so društvu dodeljena;

e) iz obdobja dovoljene porabe sredstev;
f) s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospo-

darstvenika;
g) izkazana z verodostojnimi knjigovodskimi in dru-

gimi listinami.
Neupravičena je poraba sredstev, če je poraba za:
a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacij-

sko komunikacijske opreme (mrežna oprema, monitorji, 
osebni računalnik, tiskalnik, programska oprema),

b) investicije;
c) nakup in obnovo nepremičnin;
d) plačilo dolgov in obresti;
e) stroški, ki niso predvideni v vlogi za dodelitev 

sredstev.
7. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
S tem javnim razpisom se sofinancira dejavnosti 

društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega 
nasilja za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Društvu se sredstva nakazujejo v skladu s plačilnimi 
roki po veljavnih predpisih o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije, mesečno ali v večmesečnih časovnih 
intervalih, po opravljeni dejavnosti, ki se izvaja v obdobju 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za stro-
ške nastale do 31. 12. 2014, le v izjemnih primerih se to 
obdobje lahko podaljša, vendar najdlje do 31. 1. 2015, 
če ministrstvo na predhodno vlogo za podaljšanje obdo-
bja porabe sredstev, izda soglasje.

8. Predložitev vlog in rok za oddajo vloge
Vloga se predloži na izpolnjenem obrazcu 01/2014. 

Predloži se v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem le-
vem kotu jasno označena z oznako: »Prijava – Ne od-
piraj! Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev 
na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja 
v letu 2014«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno 
ime in naslov vlagatelja.

Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotniko-
va 28, 1000 Ljub ljana.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 26. 3. 
2014.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana 
priporočeno na pošto na dan roka za oddajo vlog ali je 
oddana neposredno v vložišče Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 
1000 Ljub ljana.

Društvo lahko vlogo dopolnjuje oziroma spremi-
nja na naslov in do poteka roka za oddajo vloge. Vse 
spremembe in dopolnitve vloge morajo biti predložene 
v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno 
označena z oznako: »Dopolnitev/sprememba prijave 
– Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega 
nasilja v letu 2014«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno 
ime in naslov vlagatelja.

9. Odpiranje vlog
Vloge bo odpirala strokovna komisija dne 31. 3. 

2014 ob 9. uri, v prostorih ministrstva. Odpiranje je 
javno.

Odprejo se le v roku dostavljene in na ovojnici pra-
vilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so prispele oziroma bile predložene ministrstvu.

Nepravočasne vloge za dodelitev sredstev, vloge 
oddane v nepravilno opremljenih ovojnicah ali predlože-
ne na drug način, kot določa ta javni razpis, se neodprte 
vrnejo pošiljatelju.

Komisija pri odpiranju vlog za dodelitev sredstev 
ugotovi formalno popolnost vlog. Formalno je popolno 
vloga, če je vložena na ustrezno izpolnjenem obrazcu 
01/2014 s priloženim aktom o registraciji društva (zado-
stuje kopija).

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozo-
ve vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Dopol-
nitve vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen 
v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem 
kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – 
Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega 
nasilja v letu 2014«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno 
ime in naslov vlagatelja.

Vloge, ki po poteku roka za dopolnitev vlog niso 
oddane na način, določen v prejšnjem odstavku ali ni-
majo zahtevanih prilog oziroma niso dopolnjene v skla-
du s pozivom ali niso dopolnjene v določenem roku, se 
zavržejo.

10. Ocenjevanje vlog in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Strokovni pregled pravočasnih in formalno popolnih 
vlog opravi komisija. Vloge preizkusi in oceni na podlagi 
pogojev in meril iz 2. in 3. poglavja tega javnega razpisa 
in pripravi predlog prejemnikov sredstev.

Na podlagi predloga komisije ministrica ali oseba, ki 
je pooblaščena za sprejetje odločitve o izbiri, izda sklep 
o izboru prejemnikov sredstev.

Vloge, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev iz 2. po-
glavja ali ne zberejo števila točk, določenega v prvem 
odstavku 3. poglavja tega javnega razpisa, komisija 
zavrne.

Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 
15 dni od prejema pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve.

Na podlagi sklepa o izboru se sklenejo pogodbe 
o sofinanciranju dejavnosti društev. Če se v roku 8 dni 
od prejema poziva k podpisu pogodbe društvo ne odzo-
ve, se šteje, da je od vloge odstopilo.

11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 

strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prej-
mete na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve 
vojnega nasilja od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure 
po telefonu pri Evelin Dogan, št. 01/369-78-74, ali Jelki 
Janež-Tavčar, št. 601-369-7889, ali po elektronski pošti: 
gp.mddsz@gov.si.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti
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Št. 47/2013 Ob-1758/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega pozi-
va (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu 
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), 
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o za-
gotavljanju sredstev za delovanje območne izpostave 
javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti Slovenj Gradec za leto 2014 z dne, 17. 2. 2014, 
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), 
objavlja

javni programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
na območju Mestne občine Slovenj Gradec,  

ki jih bo v letu 2014 sofinanciral  
Javni sklad Republike Slovenije  

za kulturne dejavnosti 
(v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2014)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa Slovenj Gradec PrP-2014 je sofi-

nanciranje programov/projektov kulturnih društev (v na-
daljevanju: programi/projekti), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju me-
sta;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejav-
nost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini 
umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna 
dejavnost.

2. Cilji razpisa
Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na ob-

močju Mestne občine Slovenj Gradec s sofinanciranjem 
programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih de-
javnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogoče-
no vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti.

3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Slovenj 
Gradec PrP-2014, znaša do 120.000,00 €.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2014.

5. Roki razpisa: javni razpis Slovenj Gradec 
PrP-2014 prične teči 14. 3. 2014 in se zaključi 14. 4. 
2014.

6. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2014 

obsega:

– besedilo razpisa Slovenj Gradec PrP-2014,
– prijavne obrazce:

– A (splošni podatki o prijavitelju);
– B (podatki o delu društva);
– C (finančni načrt);
– D (prijava programa – različno za posamezna 

področja dejavnosti);
– E (prijava projekta).

7. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec. Upravičene osebe mo-
rajo imeti status pravne osebe na območju Mestne ob-
čine Slovenj Gradec. Pravne osebe, ki so program pri-
javile na katerikoli drug razpis Mestne občine Slovenj 
Gradec, do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati 
redno dejavnost in je sestavljen iz rednih (celoletnih) 
programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in 
smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program je sestavljen iz projektov po raz-
ličnih kulturno umetniških zvrsteh s spremljajočimi ak-
tivnostmi, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nuj-
nosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalite-
te in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje 
zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih 
orkestrov,plesnih skupin, literarnih srečanj, likovne raz-
stave), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.);

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

8. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Slovenj Gradec PrP-2014 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje, da:

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 
področju in so registrirane za opravljanje kulturno-ume-
tniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin 
v Sloveniji na območju Mestne občine Slovenj Gradec; 
to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Repu-
blike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) 
– obrazec PRS-3, dokument ne sme biti starejši od 
12 mesecev,

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost.

Popolne vloge na razpis Slovenj Gradec PrP-2014 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni 
podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu dru-
štva), C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa 
– različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec 
E (prijava projekta),

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Slo-

venj Gradec PrP-2014,
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– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– je vsebina razvidna zgolj iz obrazca,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
9. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Slovenj Gradec 

PrP-2014:
Po preteku razpisnega roka, 14. 4. 2014, komisija 

za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj 
prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki niso popolne,
– ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki 

jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge bodo 
zavržene.

10. Merila razpisa
Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjeva-

nje predloženih programov/projektov javnega program-
skega razpisa Slovenj Gradec PrP-2014 presojala in 
ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje 
direktor JSKD.

Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si in 
www.slovenjgradec.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in 
projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

11. Pogodba o sofinanciranju in poročanje
Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo 

skupaj z odločbo o sofinanciranju posredovana v pod-
pis tudi pogodba o sofinanciranju, ki so jo predlagatelji 
dolžni vrniti v 15 dneh po prejemu. Na podlagi sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izva-
jalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih 
z ustreznimi prilogami in sicer v dveh delih in končno 
zaključno poročilo:

– prvo poročilo do 31. 5. 2014,
– drugo poročilo do 30. 11. 2014,
– zaključno poročilo do 31. 1. 2015.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti poslana na naslov: Javni sklad 

RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenj 
Gradec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec, do vključ-
no 14. 4. 2014 (datum poštnega žiga) kot priporočena 
pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne 
odpiraj – Vloga na razpis Slovenj Gradec PrP-2014«.

Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem 
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem 
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko oddaja največ 3 vlo-
ge, razen zvez kulturnih društev, ki združujejo najmanj 
15 kulturnih društev raznovrstnih dejavnosti s sedežem 
na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec 
PrP-2014.

13. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem 

roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno po-
šiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne od-
piraj – Vloga na razpis Slovenj Gradec PrP-2014« – z ob-
vezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj 
pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vlo-
ge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena 
s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec 
PrP-2014.

14. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in poja-

snil je: Andreja Gologranc, oi.slovenj.gradec@jskd.si, 
02/881-24-60 – uradne ure po telefonu vsak delovni dan 
od 9. do 11. ure.

15. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa: doku-
mentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2014 (besedilo 
razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD: 
www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko prevzamejo oseb-
no med uradnimi urami na sedežu območne izpostave 
JSKD Slovenj Gradec.

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Slovenj 

Gradec PrP-2014, bo potekala v skladu s pravilnikom 
javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji 
poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil 
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno 
programske komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1798/14

Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in prizna-
njih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in ob upo-
števanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne 
dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 52/06 in 51/08) Odbor Repu-
blike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, 
priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in 
Puhovo priznanje, objavlja

javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,  

priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije 
in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje  

Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, 
Zoisovo priznanje,  

priznanje ambasador znanosti  
Republike Slovenije in Puhovo priznanje  

v letu 2014
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor Republike 

Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, pri-
znanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Pu-
hovo priznanje (v nadaljevanju Odbor), Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana.

2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, 

Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Repu-
blike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena 
Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke 
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 93/05 v nadaljevanju: Zakon) in ob upošte-
vanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne 
dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 52/06, 51/08 v nadaljevanju: 
Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoi-
sovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republi-
ke Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor 
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo pri-
znanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slo-



Stran 746 / Št. 18 / 14. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

venije in Puhovo priznanje v letu 2014 (v nadaljevanju 
javni razpis).

V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških in 
žensk (Uradni list RS, št. 93/05 in 61/07 – ZUNEO-A) 
želi Odbor s tem javnim razpisom med nagrajenci 
vzpodbuditi tudi uravnoteženo zastopanost spolov, zato 
še posebej vabi k predlaganju kandidatk.

3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih pogojev
Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoi-

sovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador 
oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije (v 
nadaljevanju ambasador znanosti Republike Slovenije) 
in Puhovo priznanje.

I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskoval-

ke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svo-
jim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raz-
iskovalne in razvojne dejavnosti,

– vrhunske dosežke na področju znanstveno-razi-
skovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Re-
publiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval 
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejav-
nosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli 
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno 
v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij 
s sedežem v Sloveniji.

Zoisova nagrada za življenjsko delo se lahko po-
deli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom 
bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado 
je lahko predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let 
starosti.

Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na po-
dročju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti 
se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sed-
mih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2007 do 
vključno 2013).

II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne do-

sežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne 
dejavnosti.

Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Re-
publiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval 
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejav-
nosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli 
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno 
v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij 
s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upo-
števajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih le-
tih pred predlaganjem (od vključno leta 2007 do vključno 
2013).

III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka 
znanosti Republike Slovenije

Za pomembne dosežke na področju raziskoval-
ne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki 
delujejo ali so delovali v tujini, se podeljuje priznanje 
ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike 
Slovenije.

IV. Puhovo priznanje
Za pomembne dosežke na področju razvojne de-

javnosti se podeljuje Puhovo priznanje za izume, ra-
zvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri 
uvajanju novosti v gospodarsko prakso.

4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad oziroma 
priznanj

Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoi-
sove nagrade ali Zoisovega priznanja:

– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so pomem-
ben prispevek k znanosti,

– napisana morajo biti na način, ki ustreza znan-
stvenim delom,

– objavljena morajo biti tako, da so dostopna stro-
kovnjakom pri nas in v tujini,

– odlikovati se morajo vsaj po enem od naslednjih 
vidikov:

a) da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji 
razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in 
v svetu,

b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek k svetovni za-

kladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih 

in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti 

Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih znanstve-

nih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in stro-

kovnih združenjih.
Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja za dosež-

ke, ki se nagrajujejo, so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in dodano vre-

dnost pro izvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih mest in go-

spodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto lahko 

podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zo-
isovih priznanj. Raziskovalcu se lahko podeli največ 
ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju 
znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno 
Zoisovo priznanje.

Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako leto lahko 
podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Repu-
blike Slovenije in največ tri Puhova priznanja. Priznanji 
se posamezniku oziroma posameznici lahko podelita 
samo enkrat.

Vloga za nagrado ali priznanje ne sme vključevati 
del, ki so bila deloma ali v celoti že predmet prejšnjih 
nagrad ali priznanj.

Pravilnik v 2. členu določa, da člani Odbora v času 
trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrade in 
priznanja.

V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugo-
tovi, da upoštevaje predpisane kriterije ni možno pode-
liti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, 
če so izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto prizna-
nja, določi ustrezno vrsto priznanja.

5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma 
priznanje podeljuje

Nagrade in priznanja se podeljuje za leto 2014.
Zakon in Pravilnik v 16. členih določata, da se 

nagrade in priznanja podelijo vsako leto ob obletnici 
rojstva Žige Zoisa. Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, 
priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti 
Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena 
konec novembra 2014.
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6. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov 
za nagrade in priznanja

Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen prijavni obrazec Obr. NP-01/2014,
– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata (za zahtevano obdobje),
– biografija kandidata, če je predlagan za nagrado 

za življenjsko delo,
– zgoščenka (CD oziroma DVD) z vlogo, ki vse-

buje vse sestavine kot vloga v pisni obliki, razen del, ki 
so predlagana za nagrado,

– podpisana izjava o istovetnosti pisne vloge ter 
elektronske oblike vloge na zgoščenki.

Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva 
strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano 
delo za nagrado oziroma priznanje.

Pisna vloga mora biti vložena v dveh izvodih (vključ-
no z vso ustrezno dokumentacijo in deli).

Razpisno dokumentacijo s prijavnim obrazcem 
dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, (http://www.mizs.gov.si/si/javne_obja-
ve_in_razpisi/javni_razpisi/) pod »Seznam javnih raz-
pisov« ali jo dvignete od ponedeljka do četrtka od 9. 
do 15.30, ob petkih od 9. do 14. v vložišču Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 
Ljub ljana.

7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za na-
grade in priznanja

Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, 
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Re-
publike Slovenije in Puhovo priznanje odloča o izboru 
kandidatov za nagrade in priznanja ter določi denarno 
višino nagrad in priznanj glede na s proračunom Repu-
blike Slovenije zagotovljena sredstva. Odločitev Odbora 
o izboru kandidata je dokončna.

8. Datum odpiranja vlog obveščanje in vračilo vlog 
s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja

Odpiranje v roku dostavljenih in pravilno označenih 
vlog bo v roku osmih dni od poteka roka za oddajo vlo-
ge v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, na lokaciji Kotnikova 38.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene predlagatelju.

Predlagatelji ali kandidati za nagrade ne bodo po-
sebej obveščeni o rezultatih razpisa. Prejemniki nagrad 
in priznanj bodo objavljeni na svečani podelitvi.

Vloge bodo vrnjene predlagateljem po svečani po-
delitvi nagrad in priznanj.

9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave razpisa

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport, mag. Mar-
ti Šabec, in sicer na elektronskem naslovu marta.sa-
bec@gov.si in tel. 01/478-47-39.

10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, 
Zoisova priznanja, priznanja ambasador znanosti Re-
publike Slovenije in Puhova priznanja morajo prispeti 
po pošti na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana ali biti oddane 
osebno na vložišče ministrstva, najkasneje do 15. aprila 
2014 do 13. ure v dveh pisnih izvodih z vso zahtevano 
dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki (na CD 
oziroma DVD).

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila odda-
na priporočeno po pošti zadnji dan določen v razpisu 

za predložitev vlog ali oddana osebno na vložišču 
ministrstva do 13. ure 15. aprila 2014. Pisno vlogo 
je potrebno oddati v zaprti kuverti z oznako »Ne od-
piraj – predlog za Zoisovo nagrado« ali »Ne odpi-
raj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj 
– predlog za priznanje ambasador znanosti Republike 
Slovenije« ali »Ne odpiraj – Predlog za Puhovo prizna-
nje« ter z navedbo pošiljatelja.

Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, 
Zoisovo priznanje,  

priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije 
in Puhovo priznanje

 Ob-1753/14

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega od-
stavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem cen-
tru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 77/10), drugega odstavka 33. člena, in prvega od-
stavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter po-
stopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu 
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmske-
ga centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 60/11 in 62/12), Slovenski filmski center, 
javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednji 
javni razpis (v nadaljevanju: razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje digi-
talizacije slovenske kinematografije.

Razpis iz prve alineje tega obvestila se prične 
z dnem 14. 3. 2014 in se zaključi z dnem 14. 4. 2014. 
Besedilo navedenega razpisa bo objavljeno na spletnem 
mestu agencije Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije: www.film-center.si, v za-
vihku javni natečaji.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 094-1/2014-6 Ob-1750/14

Komisija za podelitev Župančičevih nagrad na pod-
lagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 116/08 in 107/09) objavlja

javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2014

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne 
občine Ljub ljana za izjemne stvaritve s področja ume-
tnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življe-
nje prebivalcev Mestne občine Ljub ljana, kakor tudi za 
stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna 
priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispe-
vali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljub ljane 
doma in v svetu.

Mestna občina Ljub ljana bo podelila največ štiri 
Župančičeve nagrade.

Mestna občina Ljub ljana razpisuje eno Županči-
čevo nagrado za življenjsko delo za izjemne kulturne 
stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno 
zakladnico Mestne občine Ljub ljana in so lahko izje-
men kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in 
tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izje-
mne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene 
v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2012 do 
vključno marca 2014).

Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci 
z območja Mestne občine Ljub ljana.
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Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko 
podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno 
prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljub ljana.

V skladu z razpisom lahko za podelitev Župančiče-
vih predlagajo druge kandidate po svoji presoji tudi člani 
Komisije za podelitev Župančičevih nagrad.

Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne na-
grade.

Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v te-
kočem letu največ eno priznanje Mestne občine Ljub-
ljana.

Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora 
vsebovati:

– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv 
pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, 
naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno 
osebo, če je to mogoče;

– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma 
naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je 
pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo;

– navedbo vrste nagrade:
A) Župančičeva nagrada za življenjsko delo,
B) Župančičeva nagrada za delo iz obdobja pre-

teklih dveh let;
– utemeljitev pobude ter morebitna dodatna mnenja 

tistih, ki pobudo podpirajo.
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo po-

zvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter 
v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje 
za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal 
soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad 2014 
in razpisni obrazec bosta od dneva objave v Uradnem 
listu RS in v glasilu Ljub ljana dosegljiva tudi na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana (www.Ljub ljana.si).

Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za 
kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljub ljana, Am-
brožev trg 7, pri sekretarki Komisije za podelitev Žu-
pančičevih nagrad Manji Ravbar po tel. 01/306-48-38 in 
01/306-48-45 ter po e-pošti: manja.ravbar@Ljub ljana.si.

Uradne ure po telefonu so vsak dan od 9. do 11. ure.
Pobude za podelitev Župančičevih nagrad 2014 

pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana – sprejemna pisarna, Komisija za podelitev 
Župančičevih nagrad za leto 2014, Adamič Lundrovo 
nabrežje 2, p.p. 25, 1001 Ljub ljana do vključno 15. apri-
la 2014 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko 
v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis: 
Župančičeve nagrade 2014 – Ne odpiraj!«

Pobudniki bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni 
po izboru.

Komisija za podelitev Župančičevih nagrad

Št. 671-1/2014 Ob-1751/14

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 25/08 in 105/13, v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega 
programa športa v Mestni občini Celje v letu 2014 (v 
nadaljevanju: LPŠ), Odloka o proračunu Mestne občine 
Celje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 10/14) in sklepa 
župana št. 607-1/2014 z dne 9. 1. 2014, objavlja Me-
stna občina Celje (v nadaljevanju: MOC), Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje,

javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin  

ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa 
športa v Mestni občini Celje v letu 2014

I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nada-
ljevanju: JR):

1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ v MOC, 
navedeni v 5. členu Pravilnika.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene 
v 6. členu Pravilnika.

Športna društva in Zveza imajo pod enakimi po-
goji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC.

Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih sami 
organizirajo in izvajajo.

Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste 
programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih raz-
pisih MOC v letu 2014.

II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in 
strokovne naloge v športu:

(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC v letu 
2014 in v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih 
obrazcev.)

1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 
6 leta)

1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok 
(od 6 do 15 leta)

1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 
20 leta)

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport (prednostni program športa 
– športne šole)

3. Športna rekreacija
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih društev in zveze
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v špor-

tu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in 

športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: po-

goji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ v MOC 
v letu 2014 ter določi višina sofinanciranja, so za razpi-
sane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni 
v Pravilniku ter v razpisnih obrazcih.

IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, 
ki so na razpolago za predmet razpisa, znaša skupaj 
921.308 EUR. Od tega je za redno vzdrževanje športne 
infrastrukture namenjenih 65.000 EUR, za ostale vse-
bine ter razvojne in strokovne naloge pa 856.308 EUR.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s pri-

poročeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Od-
delek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje.
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Rok za prijavo na JR je petek, 4. 4. 2014.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če 

je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za 
prijavo. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na 
kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom preje-
mnika napis: »Javni razpis 2014 – Šport (Ne odpiraj)«. 
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden 
polni naziv in naslov izvajalca programa.

VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za 

izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 
8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje pri-
jav ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice.

VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-

nih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil 
vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC.

O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC.
Pritožba na pogoje in merila, ki so določena s Pra-

vilnikom, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VI. besedila JR,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter 
ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za 
dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (toč-

ka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumen-
taciji in v Pravilniku,

– ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih 
obrazcih za posamezne programe,

– ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pre-
gledu prijav na podlagi določil Pravilnika ocenila kot 
neustrezne.

IX. Vsebina prijave
Športna društva, v katerih deluje več sekcij v raz-

ličnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za 
vsako sekcijo posebej.

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju 

programov že v letu 2013, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje 

o vpisu v register društev (velja za športna društva) ozi-
roma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opra-
vljanje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije), če je pri izvajalcu prišlo 
do statusnih sprememb v času od njegove prijave na 
javni razpis v letu 2013,

1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec 
lastnik oziroma upravitelj teh objektov,

1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prija-
vljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin,

1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih 
šol oziroma vadbenih skupin,

1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, 
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2013/2014 
oziroma za koledarsko leto 2014 (velja za športna 
društva, ki so uvrščena v prednostni program športa 
v MOC ter za društva, ki prijavljajo organizacijo špor-
tne prireditve),

1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in 
doseženih rezultatih v letu 2013,

1.7. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim 
poročilom za leto 2013,

1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2014.

2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma 
v letu 2013 niso imeli pogodbe o sofinanciranju progra-
mov, morajo predložiti:

2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje 
o vpisu v register društev (velja za športna društva) ozi-
roma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opra-
vljanje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije),

2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma Statuta društva, 
potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna 
društva),

2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec 
lastnik oziroma upravitelj teh objektov,

2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavlje-
ne programe vadbenih skupin,

2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov vadbe-
nih skupin ter dokazila o njegovi strokovni usposoblje-
nosti (kopija potrdila o usposobljenosti),

2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze, 
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2013/2014 ozi-
roma za koledarsko leto 2014 (velja za športna društva, 
ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih 
panožnih športnih zvez ter za društva, ki prijavljajo or-
ganizacijo športne prireditve),

2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za špor-
tna društva),

2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim 
poročilom za leti 2012 in 2013,

2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2014.

X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno popolne, 

bodo o tem obveščeni po e-pošti. V primeru nepopolnih 
prijav bodo izvajalci s sklepom pozvani, da vlogo v roku 
8 dni dopolnijo.

Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pre-
gledu izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni 
s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, 
ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo.

Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, 
da imajo formalno popolne prijave in so enake programe 
imeli sofinancirane že v letu 2013, bodo najprej skle-
njene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov 
v letu 2014, po končanem postopku ocenitve in ovredno-
tenja programov pa še celoletne pogodbe.

XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacija (besedilo razpisa, obvestilo o objavi javnega 
razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave ter pri-
javni obrazci), vzorca pogodbe in ovojnice, obrazci za 
poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik, LPŠ ter 
seznam športnih društev, uvrščenih v prednostni pro-
gram športa v MOC v letih 2014 in 2015 so od dneva 
objave JR do izteka roka za oddajo prijav na voljo na 
spletni strani MOC http://moc.celje.si/ pod naslovom 
»Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenč-
nem postopku in javni natečaji za delovna mesta«, lahko 
pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski 
pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: bar-
bara.gorski@celje.si ali jerko.malinar@celje.si.
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XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne 
informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro pri mag. Barbari Gorski, 
tel. 42-65-853 ali 051/640-370, e-naslov: barbara.gor-
ski@celje.si ter pri Jerku Malinarju, tel. 42-65-868, 
e-naslov: jerko.malinar@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 410-31/2014 Ob-1752/14

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ko-
per za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) in 40. člena 
Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podje-
tništvo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/05 
in 20/13); v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina 
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje 

podpornega okolja za podjetništvo  
v Mestni občini Koper za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje pod-
pornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, 
ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih 
stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer:

A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij 
v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in 
storitev:

– za nakup nove opreme in celovite obnove obsto-
ječe pro izvodnje,

– za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, prido-
bivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih 
prostorov,

– za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih pro-
storov,

– za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa 
patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehnič-
nega znanja ter programske opreme).

B. sofinanciranje stroškov promocije malih in sre-
dnjih podjetij:

– za najem, postavitev in delovanje stojnice pri 
udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali 
v tujini.

C. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja:

– za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki 
je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba 
Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezpo-
selna oseba,

– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na 
ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v cilj-
no skupino oseb v skladu z Katalogom aktivne politike 
zaposlovanja, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja,

– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je 
iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali 
univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot 
brezposelna oseba,

– za stroške realizacije samozaposlitve ali zapo-
slitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.

D. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne jav-
ne razpise

– stroške za pripravo projektov, ki so predmet 
mednarodnega javnega razpisa, in ki so dejansko na-
stali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj 
ustrezna dokazila.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali 

investirajo na območju Mestne občine Koper,
– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stro-

škov samozaposlitve in
– drugi sub jekti, v skladu s pravilnikom.
Za podjetja po tem pravilniku se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske 

družbe, ki ustrezajo merilom po zakonu, ki ureja gospo-
darske družbe in

– samostojni podjetniki.
Do sredstev de minimis pomoči niso upravičena 

podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na po-
dročju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi 1 k Pogodbi v primeru, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg in če je pomoč pogoje-
na s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 
pro izvajalce,

– podjetja v težavah (podjetja v postopku prisilne 
poravnave, stečaju ali likvidaciji).

Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju ne 
bodo upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora.

Dodelitev pomoči ne bo pogojena s prednostjo rabe 
domačega blaga pred rabo uvoženega. Ravno tako 
pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma izvozom po-
vezane dejavnosti v tretje države ali države členice, kot 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo.

2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A.:
– da zagotovijo vsaj 25 % lastnih virov za kritje stro-

škov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti 
na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev,

– da znaša najnižji znesek celotne prijavljene inve-
sticije 5.000,00 EUR.

Za ukrepe pod B.:
– da se udeležijo določenega sejma ali razstave 

doma ali v tujini,
– da znaša najnižji znesek stroškov udeležbe na 

sejmu ali razstavi 1.000,00 EUR.
Za ukrepe pod C.:
– da podjetja zagotovijo novo zaposlitev za najmanj 

dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje sku-
pnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih 
dveh letih,

– da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so 
državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče 
na območju Mestne občine Koper, spadajo v skladu 
z veljavnim Katalogom aktivne politike zaposlovanja 
v naslednje ciljne skupine: brezposelne osebe starejše 
od 50 let, dolgotrajno brezposelne osebe, invalidi in 
mladi do 29 leta ter so prijavljeni na ZRSZ najmanj en 
mesec pred dnevom zaposlitve,

– da brezposelne osebe v obdobju določenim z raz-
pisom uresničijo samozaposlitev. Dejavnost se mora 
opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni 
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prostori in sedež morata biti na območju Mestne občine 
Koper),

– da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so 
državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče 
na območju Mestne občine Koper in v obdobju določe-
nim z razpisom, uresničijo samozaposlitev.

Za ukrepe pod D.:
– da podjetja, ki prijavijo projekte na javni razpis iz 

mednarodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in 
so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim 
potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki 
je objavil javni razpis.

III. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpo-

lago za izvedbo javnega razpisa je do 240.000,00 EUR.
Okvirna višina sredstev za posamezne ukrepe je 

naslednja:

Za ukrepe pod A. 170.000,00 EUR, 
Za ukrepe pod B  20.000,00 EUR, 
Za ukrepe pod C 40.000,00 EUR, 
Za ukrepe pod D  10.000,00 EUR. 

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis« in ob upoštevanju proračunskih 
možnosti.

IV. Upravičeni stroški in višina sredstev:
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravi-

čencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 
200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru upravi-
čencev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.

V primeru, da je prejemnik pomoči za iste upravi-
čene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo 
državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme 
preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.

Prejemnika sredstev se pisno obvesti, da je bila 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati 
izjavo:

– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku so v rele-
vantnem obdobju še kandidirali za de minimis pomoč in

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni vi-
šini in pri katerem dajalcu) pomoč za iste upravičene 
stroške.

– da za iste namene niso pridobili sredstev iz držav-
nega proračuna ali iz mednarodnih virov.

Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A.:
– stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter 

celovite obnove obstoječe pro izvodnje,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih 

prostorov,
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč, 

pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo po-
slovnih prostorov,

– stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in 
nepatentiranega tehničnega znanja ter posebne pro-
gramske opreme.

Višina dodeljenih sredstev:
– za investicije ne sme preseči 55 % upravičenih 

stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za 
mala podjetja in 47,5 % za srednja podjetja, in sicer ne 
glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, 
državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva 
dodeljena.

Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje 
investicije je 6.000,00 EUR.

Za ukrepe pod B.:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice 

pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali 
v tujini.

Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje 
promocije podjetij je 3.000,00 EUR.

Za ukrepe pod C.:
– za samozaposlitev do 5 minimalnih mesečnih 

plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samoza-
posli oseba ciljnih skupin – invalid; sredstva se dodeli 
v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposli-
tev trajala najmanj dve leti,

– za posamezno novo delovno mesto pod točko b) 
in d) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve 
leti po prejemu, do 7 minimalnih mesečnih plač v enkra-
tnem znesku,

– za posamezno novo delovno mesto pod točko c) 
21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po 
prejemu sredstev, do 9 mesečnih plač pripravnika za 
določeno delovno mesto v enkratnem znesku.

Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega 
ukrepa za posameznega upravičenca ne sme prese-
či navedene višine, in sicer ne glede na to, iz katerih 
javnih virov (sredstva občinskega, državnega proraču-
na, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov) so sredstva 
dodeljena.

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo 
imeti sedež in poslovne prostore na območju Mestne 
občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve 
leti po realizaciji samozaposlitve.

Za ukrepe pod D.:
– stroške osebja v višini dejanske cene dela, ki se 

izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in 
dajatvami kot so opredeljeni v nacionalni zakonodaji 
in/ali kolektivni pogodbi,

– stroške zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu 
z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem 
prijavitelja.

Najvišji možni odobreni znesek za posamezno pri-
javo je 1.000,00 EUR.

V. Merila za ocenitev vlog:
Za ukrepe pod A.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev v investiciji,
– pričakovani učinki tehnološke posodobitve,
– pričakovani učinki investicije na razvoj delovnih 

mest,
– dosedanje prijave na razpisana sredstva MOK,
Za ukrepe pod B.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih,
– promocija izdelkov lastnega razvoja,
Za ukrepe pod C.:
Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in 

samozaposlovanja:
– uresničljiv poslovni načrt,
– pro izvodne dejavnosti ali poslovne storitve s po-

dročja socialnega skrbstva,
– prejemniki denarnega nadomestila ali denarne 

socialne pomoči.
Merila za subvencioniranje dela plače zaposlitve 

ciljnih skupin v skladu s Katalogom aktivne politike za-
poslovanja:

– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– je brezposelna oseba starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da 

je brezposelna 12 mesecev m in več,
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– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 
pristojnega organa,

– mladi do 29 let.
Merila za subvencioniranje dela plače osebe, ki išče 

prvo zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri 

delodajalcu,
– predložen program uvajanja.
Za ukrepe pod D.:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev,
– velikost in vrednost projekta.
Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe so sestavni 

del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah.
Vse prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, ki 

jo je imenoval župan Mestne občine Koper. Na osnovi 
rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahte-
vanih sredstev s strani kandidata in višine proračunskih 
sredstev za leto 2014 bo strokovna komisija določila 
višino sredstev za posamezen ukrep.

VI. Obdobje za porabo sredstev:
Obdobje za katerega so namenjena razpisana pro-

računska sredstva je proračunsko leto 2014. Upoštevani 
bodo vsi izbrani realizirani ukrepi:

– pod A. v obdobju od 1. 10. 2013 do vključno 30. 9. 
2014,

– ostali ukrepi pa od 16. 10. 2013 do vključno 
15. 10. 2014.

VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija:
Javni razpis se zaključi 23. 4. 2014, ob 12. uri.
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo vloge,
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezen ukrep,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega 

ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo 

v Sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper, v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo na 
spletnih straneh Mestne občine Koper: www.koper.si., 
za člane Obrtne zbornice pa je razpisna dokumentacija 
dosegljiva tudi na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper in člane Primorske 
gospodarske zbornice Koper v Kopru, Ferrarska 2, vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro.

VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih 

obrazcih za posamezen razpisan ukrep in mora vsebo-
vati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpi-
snih dokumentacijah.

Popolna vloga mora biti do vključno 23. 4. 2014 do 
12. ure oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne 
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali posla-
na kot priporočena pošiljka do vključno dne 22. 4. 2014 
(datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako 
na sprednji strani: »Ne odpiraj – Razpis podjetništvo – 
410-31/2014 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« 
(npr. ukrep pod A., B., C. ali D.) in s polnim naslovom 
pošiljatelja na zadnji strani.

Če kandidat prijavlja več ukrepov mora vlogo za 
vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi ozna-
kami in za vsak ukrep predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.

Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan način ali ne 
bodo prispele pravočasno se bodo štele za nepopolne in 
v nadaljnjem postopku ne bodo obravnavane.

IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu razpisa:
Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog začela 

24. 4. 2014 in v roku 60 dni od zaključka razpisa vse 
kandidate s sklepom obvestila o rezultatih razpisa.

Strokovna komisija bo po odpiranju vlog iz nadalj-
njega postopka izločila vsako vlogo kandidata, ki:

– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki ne izpolnjuje 

pogojev določenih v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe na 

Mestno občino Koper do 23. 4. 2014 do 12. ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. 

točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih 

zahteva razpis in razpisne dokumentacije.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: zainte-

resirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi 
z razpisom vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Ko-
per, na tel. 05/664-62-46 (Marko Gorišek), člani zbornic 
tudi na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper na 
tel. 05/613-90-12 in Primorski gospodarski zbornici Ko-
per, na tel. 05/662-58-30.

Mestna občina Koper

Št. 600-0001/2014-1 Ob-1761/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13), Statuta Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 20/2013), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 
50/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture 
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni 
list RS, št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem 

za leto 2014, v okvirni višini 38.602 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini 
Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vre-
dnotenja prijavljenih programov in projektov.

3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti 

spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, sku-
pin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje pro-
storskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za 
izobraževanje potrebnih kadrov.

Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in nji-

hovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, 
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, 
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti,
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– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravi-

čenost.
3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture, pomemb-

ni za občino
V javni interes na področju izvajanja posebnih 

projektov ljubiteljske kulture spada udeležba na tek-
movanjih, revijah, proslavah, gostovanja in sodelovanja 
z društvi iz drugih občin in držav.

3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zago-

tavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, zalo-
žniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, 
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, med-
narodna dejavnost in promocija.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične 

osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet 
razpisa, pod naslednjimi pogoji:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem,

– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa regi-
strirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zako-
nom o društvih,

– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih dejavnosti,

– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih za-
vodov in ustanov,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni os-
novi.

4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa 
za sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje 
župan Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih 
pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 38.602 €:

– programi ljubiteljske kulture – 33.122 €,
– posebni projekti ljubiteljske kulture – 3.680 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.800 €.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posame-

znega programa bodo upoštevana merila in kriteriji, 
opredeljeni v prilogi 1 k Pravilniku o sofinanciranju pro-
gramov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na 
Koroškem, za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti 
pa v prilogi 2 k Pravilniku o sofinanciranju programov 
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koro-
škem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega 
programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih 
kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-
deljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v proračunskem letu 2014.

8. Razpisni rok: razpis se prične 14. 3. 2014 in se 
zaključi 7. 4. 2014.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projek-

tov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in iz-

ločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj pri-

ložiti k prijavi,

– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,

– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Urošu Hergi, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zape-
čatene kuverte morajo ponudniki do 7. 4. 2014 oddati 
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponud-
ba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 
2014«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne 
na Koroškem, tel. 02/821-60-07 (mag. Majda Vrhovnik 
Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 8. 4. 2014 ob 15. uri, na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 014-0005/2014-202 Ob-1762/14

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavno-
sti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in nasle-
dnji),

– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 20/2013),

– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 62/07).

3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje društve-
nih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so 
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se 
bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične ose-
be, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, 
pod naslednjimi pogoji:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program 
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Ob-
čine Ravne na Koroškem,
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– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresni-
čevanje načrtovanih dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini 
Ravne na Koroškem.

5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem imajo:

– društva in organizacije, ustanovljene v skladu 
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, 
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in 
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih 
dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostoj-
nih pravilnikov o sofinanciranju.

6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-
go za predmet javnega razpisa znaša v skupni višini 
7.060 €.

7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica 
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2014 in 
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca 
novembra 2014. Prejemniki sredstev morajo sredstva 
porabiti do 31. 12. 2014.

8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do ponedeljka, 7. 4. 2014 v zaprti kuverti v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Herga 
Urošu ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na 
Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske de-
javnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – Programi splošnega značaja – 2014«. Šteje 
se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 9. 4. 2014 ob 
15.30 v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Herga Urošu ali na spletni strani, www.rav-
ne.si od vključno petka, 14. 3. 2014;

12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji;

13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja;

14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti 
splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinan-
ciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega 
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije;

15. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na 
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene de-
javnosti, tel. 02/821-60-22.

16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov;

17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občine Ravne na Koroškem

Št. 122-0004/2014-202 Ob-1763/14

Javni razpis

Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koro-
škem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, 
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, 

št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in nasle-
dnji),

– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin št. 20/2013),

– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za so-
financiranje dejavnosti in programov s področja soci-
alnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja so-
cialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem za leto 2014.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavno-
sti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih dejavnosti in programov;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine 
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne 
ustanove).

Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov 
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:

Za izvajanje redne dejavnosti
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni.

Za izvajanje razvojnih programov
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni,

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo 
programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane 
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev 
njihove redne registrirane dejavnosti,

– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, 
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali 
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem inte-
resu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne 
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ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enako-
pravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine 
Ravne na Koroškem v okolje.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa: v skupni višini 21.375 €, 
od tega:

A: za izvajanje rednih dejavnosti, v višini 16.500 €
B: za izvajanje razvojnih programov, v višini 4.875 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 

podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica 
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2014 in 
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca 
novembra 2014. Prejemniki sredstev morajo sredstva 
porabiti do 31. 12. 2014.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do ponedeljka, 14. 4. 2014 v zaprti kuverti v spreje-
mni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Herga Urošu 
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koro-
škem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, 
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom 
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – 
Zdravstveno in socialno varstvo – 2014«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 16. 4. 2014 ob 
16. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Herga Urošu ali na spletni strani, www. rav-
ne.si od vključno petka, 14. 3. 2014.

11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.

12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo 
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2013.

13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in progra-
mov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, 
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih 
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpi-
sne dokumentacije.

14. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na 
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene de-
javnosti, tel. 02/821-60-22.

15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov.

16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občine Ravne na Koroškem

Št. 33002-1/2014-1 Ob-1765/14

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter 
- Vrtojba za leto 2014 (Uradni list RS, št. 7/13, 79/13 in 
110/13) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini 

Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08), v nadalje-
vanju: pravilnik), Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana 
Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in investicij  

v kmetijstvu na območju  
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja za leto 2014 v Občini Šempe-
ter - Vrtojba po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006, Uredbo 
komisije (ES) št. 1998/2006 ter Pravilnikom o dode-
ljevanju finančnih pomoči za programe in investicije 
v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list 
RS, št. 33/08).

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
A. pomoči za skupinske izjeme (Uredba komisije 

ES št. 1857/2006);
B. pomoči »de minimis« (Uredba komisije ES 

št.1998/2006);
C. druge pomoči (Pravilnik o dodeljevanju finančnih 

pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08).

II. Upravičenci in splošni pogoji sofinanciranja
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska gospodar-

stva), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so 
registrirani za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu 
in ki prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se 
izvaja oziroma se bo izvedla na območju Občine Šem-
peter - Vrtojba,

– registrirana stanovska in interesna društva, javni 
zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prija-
vljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja 
ali se bo izvedla na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Splošni pogoji financiranja:
Splošna določila:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

popolna in predložena v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije;

– pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in 
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene 
z razpisom;

– prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sred-
stev, pridobljenih na osnovi tega razpisa;

– upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri,

– v primeru, da bodo sredstva, namenjena za fi-
nanciranje posameznega ukrepa, zaradi predpisanih 
omejitev oziroma premalo izkazanega interesa ostala 
neporabljena, se na osnovi predloga komisije, lahko 
prerazporedijo za namene, kjer izkazani interes presega 
višino razpoložljivih sredstev,

– v primeru, da bo glede na izražen interes za po-
samezni ukrep razpisanih premalo sredstev, se bodo 
razpisana sredstva med upravičene vlagatelje razdelila 
proporcionalno, v primeru večjih investicij bo strokovna 
komisija določila zgornjo mejo sredstev za sofinancira-
nje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma 
programa,

– pri ukrepih VIII.A.1.1, VIII.A.1.3, VIII.A.1.4, 
VIII.B.1, VIII.B.2 in VIII.B.3 mora upravičenec investicijo 
ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev,

– nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) 
niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
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Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na 

javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za 

ukrepe A s področja skupinskih, izjem predložiti predra-
čun tekočega leta – v času po izdani odločbi o odobritvi 
sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o pla-
čilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, 
blagajniški prejemek),

– predračun ali račun tekočega leta za ukrepe s po-
dročja »de minimis«,

– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– obrazec za ugotavljanje davčne osnove,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti 

najemno ali zakupno pogodbo,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investi-

cijah,
– seznam prijavljenih stroškov programa,
– podpisan vzorec pogodbe.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so 

podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 
VIII tega razpisa.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za 

leto 2014 v okvirni višini 34.000 EUR. Na podlagi Odloka 
o proračunu občine se sredstva namenijo za naslednje 
ukrepe v okvirni višini:

A. pomoči za skupinske izjeme: 24.000 EUR;
B. pomoči »de minimis«: 2.000 EUR;
C. druge pomoči: 8.000 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju 

kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev:
– Višina sofinanciranja je navedena pri posamezni 

vrsti ukrepov iz točke VIII,
– Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih 

vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca 
in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija 
določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih 
stroškov posamezne investicije oziroma programa,

– V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob 
realizaciji investicije oziroma programa nižji od upraviče-
nih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek 
sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno zmanjša, 
v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

IV. Rok za predložitev vlog:
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
iz točke razpisa VIII.A do vključno 30. 4. 2014,
iz točke razpisa VIII.B do vključno 30. 4. 2014,
iz točke razpisa VIII.C do vključno 30. 4. 2014.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neute-

meljene pa zavrnjene.
Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis
Vloge se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno 

po pošti na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Iva-
na Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na 
sprednji strani ovojnice Javni razpis kmetijstvo 2014 – 
Ne odpiraj.

V. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz 

tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2014. Sred-
stva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim 
odobrenim investicijam in programom, ki bodo realizi-
rana v času:

– od prejema odločbe, izdane na podlagi tega Raz-
pisa in najkasneje do 1. 7. 2014 (za ukrepe iz točke 
VIII.A);

– od 11. 8. 2013 do najkasneje 1. 7. 2014 (za ukre-
pe iz točke VIII.B);

– od 2. 6. 2013 do najkasneje 30. 4. 2014 (za ukre-
pe iz točke VIII.C).

VI. Pregled in ocenitev vlog:
– Strokovni pregled in ocenitev vlog opravlja Komi-

sija, imenovana s sklepom župana, ki pri svojem delu 
upošteva določila pravilnika.

– Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo pra-
vočasno dostavljene, pravilno izpolnjene in označene 
kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so 
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolni-
jo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera 
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

– Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in 
popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sred-
stev. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči 
tajnik Občine Šempeter – Vrtojba.

VII. Obvestilo o izidu razpisa:
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 60 dneh po poteku rokov iz točke IV. tega razpisa 
s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda taj-
nik občine. Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi 
pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter - Vrtojba in 
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila 
o namenski porabi sredstev.

Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od po-

nedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. 
do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter - Vrtojba, Trg 
Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni 
strani Občine Šempeter - Vrtojba http://www.sempe-
ter-vrtojba.si/. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila.

VIII. Ukrepi
VIII.A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES 

št. 1857/2006)
VIII. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno pro izvodnjo – Ukrep 1
Omejitve ter drugi pogoji za Ukrep 1:
– Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 

malemu ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu go-
spodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh zaporednih proračunskih let.

– Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah.
– Pomoč se ne dodeli za pro izvodnjo pro izvodov, 

ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro-
izvode, za nakup živali, enoletnih rastlin in pro izvodnih 
pravic, za drenažna dela ali opremo za namakanje in 
namakalna dela.

– Kumulacija: najvišje višine sofinanciranja pomoči 
po skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede na to, ali 
se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sred-
stev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.

1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve kmetijskih ze-

mljišč za izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti in-

vesticije brez DDV.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev za-

rasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, 
rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih 
zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito 
proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški 
večletnih sadik in zatravljanja in drugi stroški vezani na 
urejanje zemljišč, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti 
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do 10 % upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kme-
tijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe.

Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 
podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun 
tekočega leta ob prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi 
pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni na-
log, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), 
vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega 
načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna po-
godba, kopija overjene kupoprodajne pogodbe (če gre 
za nakup zemljišča).

2. Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve poti, ki niso jav-

no dobro, do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja pro-
izvodnih stroškov.

Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup 
kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10 % upravičenih stro-
škov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestav-
ni del celotne naložbe.

Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 
podjetje v težavah, investicija poti, ki niso javno dobro, 
še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi– po pre-
jemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in doka-
zilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakci-
ji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami, 
kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene 
poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna pogodba 
ali soglasje lastnikov zemljišč, po katerih poteka urejanje 
in predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupo-
prodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom 
pomoči.

3. Ograje za pašnike
Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi 

izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti in-

vesticije brez DDV.
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, 

agregat ali transformator.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 

podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun te-
kočega leta ob prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi po-
moči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vlo-
ga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, 
dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba.

4. Nakup opreme
Cilj ukrepa: sofinanciranje nakupa opreme za 

osnovno kmetijsko pro izvodnjo.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti in-

vesticije brez DDV.
Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in stroj-

na oprema za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki 
s potrebno opremo; nakup kmetijskih zemljišč v vredno-
sti do 10 % upravičenih stroškov naložbe, če je nakup 
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe.

Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti 
podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun te-
kočega leta ob prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi po-
moči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vlo-
ga z zahtevanimi prilogami, kopija overjene kupoprodajne 
pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči.

VIII. A. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 
Ukrep 2

1. Zavarovalne premije
Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, 

ki jih na kmetijskih kulturah naredijo naravne ne-

sreče ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni do-
mačih živali.

Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja je raz-
lika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz 
nacionalnega proračuna do 50 % upravičenih stroškov 
zavarovalne premije

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za posevke 

in plodove (zavarovanje pred nevarnostjo udara stre-
le, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno 
rastno dobo;

– sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni 
živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zako-
la z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi 
bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno 
zavarovalno leto.

Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se upošteva 
določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske pro izvodnje za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje 
pridelkov in/ali živine.

VIII. A. 3. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kme-
tijskih pro izvodov – Ukrep 3

1. Kakovostni kmetijski pro izvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje pro izvodnje kakovostnih 

kmetijskih pro izvodov.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stro-

škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev in ne 
vključuje neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje pro-

izvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje 
geografskih označb in označb porekla ali potrdil o po-
sebni naravi pro izvoda skladno z ustreznimi uredbami 
Skupnosti;

– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, ka-
kršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju ana-
lize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), siste-
mov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja 
pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje 
vplivov na okolje;

– za usposabljanje osebja za uporabo programov 
in sistemov iz prejšnje alineje;

– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski 
organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovo-
sti in podobnih sistemov.

Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za 
stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna 
vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, 
dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, investicija še 
ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi– po preje-
mu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazilo 
o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, 
blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami.

VIII. A. 4. Zagotavljanje tehnične podpore – Ukrep 4
1. Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti 

s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposablja-
nja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev, tekmo-
vanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, 
širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stro-
škov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev in ne 
vključuje neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predava-
nja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, 
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strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajal-
cu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, 
ipd.;

– na področju organizacije prireditev, tekmovanj, 
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udelež-
be, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih 
prostorov, simbolične nagrade;

– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki pred-
stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje 
stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani);

Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri 
za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je do-
stopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva 
pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, 
investicija še ni začeta, predračun tekočega leta ob 
prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti 
račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o iz-
vedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zah-
tevanimi prilogami.

VIII. B. »de minimis« (Uredba komisije ES 
št.1998/2006)

Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis« posame-

znemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR 
bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih proračun-
skih let.

Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k do-
deljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste 
upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le 
enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.

VIII. B. 1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kme-
tijah – Ukrep 5

1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa: povečati ponudbo dopolnilnih dejavno-

sti in kvalitete pro izvodov, ustvariti pogoje in možnosti 
za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje 
dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja 
kmetijskih gospodarstev.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, grad-
bena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno 
z računalniško opremo, stroški promocije, stroški ude-
ležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih 
z dejavnostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazi-
la o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu 
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost 
najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali ra-
čuni, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključ-
ka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom 
pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme 
biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).

VIII. B. 2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih –

Ukrep 6
1. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih 

gospodarstvih
Cilj ukrepa: povečati pestrost ponudbe na kmetijah, 

ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje 
delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja 
kmetijskih gospodarstev.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, grad-
bena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno 
z računalniško opremo, stroški promocije, stroški ude-
ležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih 
z dejavnostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazi-
la o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu 
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost 
najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali ra-
čuni, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka 
tekočega razpis, dokazilo o plačilu pred izplačilom po-
moči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme 
biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).

VIII. B. 3. Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev 
– Ukrep 7

1. Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev
Cilj ukrepa: izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti 

pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih 
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje 
tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti in-
vesticije brez DDV.

Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcionira-
nje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kme-
tijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija 
kmetijskih in drugih pro izvodov s kmetij.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazi-
la o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu 
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost 
najkasneje pred izplačilom sredstev) predračuni ali ra-
čuni, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključ-
ka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom 
pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme 
biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).

VIII.C. Druge pomoči
VIII. C. 1. Sofinanciranje priprave projektov na po-

deželju – Ukrep 8
1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki pod-

pirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba.

Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičenci: registrirana stanovska in interesna 
društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in 
šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki 
prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.

Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za 
kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega raz-
pisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu 
računov, vlogi za delovanje društev je potrebno priložiti 
program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in 
poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni 
potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS.

VIII. C. 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na po-
deželju – Ukrep 9

1. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki pod-

pirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba.

Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičenci: registrirana stanovska in interesna 
društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in 
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šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofi-
tnega značaja.

Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih pro-
jektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, 
priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih 
stroškov prireditev …).

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega raz-
pisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu 
računov, vlogi za delovanje društev je potrebno priložiti 
program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in 
poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni 
potrebno prilagati mnenja o ustreznosti investicije KSS.

Občina Šempeter - Vrtojba

Št. 430-23/2013-7 Ob-1773/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju le-
tnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list 
RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa športa 
v Občini Sežana za leto 2014 (sklep št. 032-2/2014-3, 
sprejet dne 27. 2. 2014 na seji Občinskega sveta Ob-
čine Sežana) in na podlagi določil Odloka o proračunu 
Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 
81/13) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Sežana za leto 2014
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za sofinanciranje programov s področja športa za 
leto 2014 v Občini Sežana.

Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja 

športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 
22/11 in 8/12) (v nadaljevanju pravilnik). Iz proračuna 
Občine Sežana za leto 2014 – iz postavke 250602 »Ka-
kovostni in vrhunski šport« v višini 93.945,00 EUR in iz 
postavke 250702 »Drugi športno rekreativni programi« 
v višini 27.185,00 EUR se bodo na podlagi 3. člena pra-
vilnika sofinancirali naslednji programi:

1. Športna vzgoja otrok in mladine (iz postavke 
250602 – »Kakovostni in vrhunski šport'' za športno 
vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport 
ter iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni pro-
grami« za vse druge programe),

2. športna rekreacija (iz postavke 250702 – »Drugi 
športno rekreativni programi«),

3. šport invalidov (iz postavke 250702 – »Drugi 
športno rekreativni programi«),

4. kakovostni šport (iz postavke 250602 – »Kako-
vostni in vrhunski šport''),

5. vrhunski šport (iz postavke 250602 – »Kakovo-
stni in vrhunski šport'')

ter programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz 
postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport'')

in drugi, za šport pomembni programi v občini (iz 
postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«).

Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Le-
tnim programom športa v Občini Sežana za leto 2014.

Upravičenci za dodelitev sredstev:
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov 

športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana,
– so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj 10 mese-

cev v preteklem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogo-

je za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 1 

vadbena skupina z najmanj 1x tedensko vadbo pod stro-
kovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in specifičnih 
športnih panog,

– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in pla-
čani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o ude-
ležencih v posameznem programu in

– Občini Sežana redno posredujejo poročila 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nana-
šajo na izvajanje dejavnosti športa.

Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vad-
bena skupina v večini (več kot 50 %) sestavljena iz 
občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan 
Občine Sežana. Športna društva in njihova združenja 
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občin-
skega letnega programa športa (LPŠ).

Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo 
imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine 
Sežana.

Merila za vrednotenje programov športa so sestavni 
del oziroma priloga Pravilnika o sofinanciranju letne-
ga programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, 
št. 15/09, 22/11 in 8/12).

Višina razpisanih sredstev znaša 93.945,00 EUR 
za 'kakovostni in vrhunski šport' ter 27.185,00 EUR za 
'druge športno rekreativne programe'. Dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014.

Rok za predložitev prijav je do vključno 14. 4. 2014.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-

mentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do-

segljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, 
Sežana.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: 
Petra Arko Kovačič, 05/73-10-148, petra.arko@seza-
na.si.

Oddaja in dostava vlog:
Razpisna dokumentacija obsega:
1. besedilo javnega razpisa,
2. prijavni obrazec s seznamom prilog, ki jih je po-

trebno priložiti (posebej prijavni obrazec za programe 
kakovostnega in vrhunskega športa in posebej za druge 
programe športa),

3. vzorec pogodbe,
4. obrazec za poročanje in
5. navodila glede obveščanja javnosti o programih 

oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine 
Sežana.

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu 
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov 
športa v Občini Sežana za leto 2014« (ustrezno glede 
na program športa) in mora vsebovati vse obvezne 
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih 
dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in 
priloženih obrazcih.

Popolna vloga mora biti predložena na naslov Ob-
čina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v razpi-
sanem roku, v zapečatenem ovoju z napisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinan-
ciranje programov športa v Občini Sežana 2014«. Na 
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno 
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se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na 
pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču 
Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave 
bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem.

Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 
hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zah-
teva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in 
merili razpisa.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in 
višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci 
obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa. Z izbrani-
mi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

Št. 43/2014 Ob-1774/14

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter sprejetega Načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje za 
leto 2014, objavlja

javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov  

v Domu kulture Nazarje, Savinjska cesta 2  
in Jakijevi hiši, Zadrečka cesta 35, Nazarje,  

z javnim zbiranjem ponudb
1. Poslovni prostori so v prvi vrsti namenjeni dru-

štveni dejavnosti in dejavnosti neprofitnih organizacij, ki 
so registrirana in imajo sedež v Občini Nazarje. V najem 
se oddajo naslednji poslovni prostori:

V Domu kulture Nazarje:
– pisarna 1, pritličje – velikost 9 m2,
– pisarna 2, pritličje – velikost 12 m2,
– pisarna 1, I. nadstropje – velikost 25 m2,
– pisarna 2, I. nadstropje – velikost 12,50 m2,
– pisarna 3, I. nadstropje – velikost 13,60 m2,
– pisarna 4, I. nadstropje – velikost 19,20 m2,
– poslovni prostor (bivša tiskarna) vhod vzhodno – 

velikost 53,70 m2,
– pisarna 4, I. nadstropje, vhod vzhodno – veli-

kost 20,20 m2,
– pisarna 5, I. nadstropje, vhod vzhodno – veli-

kost 15,70 m2,
– sejna soba, I. nadstropje, vhod vzhodno – veli-

kost 51 m2,
– prostor severovzhodni vhod – prostor bivše ban-

ke, v izmeri 54,32 m2 (predprostor, pisarna, sanitarije, 
hodnik, arhiv).

V Jakijevi hiši:
– pisarna 1, I. nadstropje – velikost 14,25 m2,
– pisarna 2, I. nadstropje – velikost 8,32 m2.
Kolikor društva in neprofitne organizacije ne bodo 

izkazale interesa za najem, bodo prostori oddani v na-
jem ostalim zainteresiranim organizacijam in podjetjem 
ali fizičnim osebam za najemnino, določeno s cenitve-
nem poročilom Stalnega sodnega cenilca in izvedenca 
gradbene stroke Antona Apat-a iz Velenja, izvedenem 
v decembru 2013.

2. Poslovni prostori se dajejo v najem za določen 
čas petih let z možnostjo podaljšanja. Pri najemu posa-
meznega poslovnega prostora bo imel prednost doseda-
nji najemnik. Plačila najemnine bodo oproščeni:

– osebe javnega prava za opravljanje javnih nalog 
razen javnih podjetij,

– nevladne organizacije, ki delujejo v javnem intere-
su, za opravljanje dejavnosti, za katere so ustanovljene,

– mednarodne organizacije, katerih članica je Re-
publika Slovenija in imajo na območju Republike Slo-
venije svoj sedež, agencijo, predstavništvo ali pisarno.

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni upo-
rabi nepremičnega premoženja, krijejo obratovalne stro-
ške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za 
katere se stranki dogovorita s pogodbo. Povprečni stro-
ški obratovanja (elektrika, voda..ogrevanje…) v Domu 
kulture znašajo 1,30 EUR/m2/mesec, v Jakijevi hiši 
pa 1,50 EUR/m2/mesec.

Vsa društva s sedežem v Občini Nazarje, ki bodo 
koristila prostore v Domu kulture Nazarje in v Jakijevi 
hiši, bodo v letu 2014 oproščena plačila najemnine in 
vseh materialnih stroškov, povezanih z najemom po-
slovnih prostorov.

3. Najemnina za poslovne prostore v Domu kulture 
po cenitvenem poročilu Stalnega sodnega cenilca in 
izvedenca gradbene stroke Antona Apat-a iz Velenja, 
izvedene v decembru 2013, znašajo:

– pisarna 1, pritličje – velikost 9 m2, najemni-
na 1,80 EUR/m2/mesec;

– pisarna 2, pritličje – velikost 12 m2, najemni-
na 1,80 EUR/m2/mesec;

– pisarna 1, I. nadstropje – velikost 25 m2, najemni-
na 3,00 EUR/m2/mesec;

– pisarna 2, I. nadstropje – velikost 12,50 m2, naje-
mnina 1,80 EUR/m2/mesec;

– pisarna 3, I. nadstropje – velikost 13,60 m2, naje-
mnina 1,80 EUR/m2/mesec;

– pisarna 4, I. nadstropje – velikost 19,20 m2, naje-
mnina 1,80 EUR/m2/mesec;

– poslovni prostor (bivša tiskarna) vhod vzhodno – 
velikost 53,70 m2, najemnina 1,80 €/m2/mesec;

– pisarna 4, I. nadstropje, vhod vzhodno – veli-
kost 20,20 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec;

– pisarna 5, I. nadstropje, vhod vzhodno – veli-
kost 15,70 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec;

– prostor severovzhodni vhod – prostor bivše ban-
ke, v izmeri 54,32 m2 (predprostor, pisarna, sanitarije, 
hodnik, arhiv) najemnina 1,80 EUR/m2/mesec.

Najemnina za prostore v Jakijevi hiši znaša:
– pisarna 1, I. nadstropje – velikost 14,25 m2, naje-

mnina 1,80 EUR/m2/mesec;
– pisarna 2, I. nadstropje – velikost 8,32 m2, naje-

mnina 1,80 EUR/m2/mesec.
4. Najemnine se bodo, razen upravičencem iz 

1. člena, določale na podlagi cenitvenega poročila. Na-
jemniki bodo poleg najemnine poravnali materialne stro-
ške, povezane z najemom posameznega prostora. Vse 
medsebojne pravice in obveznosti se bodo dogovorile 
z najemno pogodbo. V primeru najema prostorov s pla-
čilom najemnine, bodo najemniki dolžni pred vselitvijo 
plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin. Varšči-
na se najemniku po poteku najemnega razmerja, brez 
obresti, vrne na njegov račun.

5. Ponudbe interesentov na predpisanem obrazcu 
morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ob-
čina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje z oznako 
»Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov – Dom kul-
ture Nazarje« najkasneje do 15. 4. 2014.
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6. Na razpisu lahko poleg društev sodelujejo prav-
ne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki 
imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine 
Nazarje. Društva predložijo odločbo o registraciji in od-
ločbo o delovanju društva v javnem interesu. Pravne 
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra ali 
iz drugega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, 
samostojni podjetniki priglasitveni list (kopijo), fizične 
osebe pa kopijo osebnega dokumenta. Ponudniki mo-
rajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke in 
sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, 
matično številko, predmet najema, ponujeno neto višino 
najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih 
davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.), pisno izja-
vo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem 
javnem razpisu. Ponudba mora biti podpisana in mora 
vsebovati opis in program dejavnosti v razpisanem pro-
storu. Prijavo je potrebno oddati na predpisanih obraz-
cih. (Obr. 1., 2., in 3).

7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključe-
nem razpisu skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po 
prejemu odločitve.

8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na preje-
te ponudbe, najemne pogodbe ne sklene s posameznimi 
ali z nobenim ponudnikom, županja pa lahko kadarkoli 
do sklenitve pogodbe že začeti postopek ustavi.

9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo 
ponudil plačilo najvišje najemnine, pri čemer bodo ime-
li prednost tisti ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za več 
poslovnih prostorov skupaj.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločala 
županja. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisi-
ja. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županji 
izbor najugodnejšega ponudnika.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje 
v petnajstih dneh od opravljene izbire.

12. Interesenti lahko podrobnejše informacije 
pridobijo po tel. 03/839-16-00 ali preko e-pošte: ob-
cina@nazarje.si. Ogled prostorov je možen po predho-
dnem dogovoru z upravnikom JP Dom Nazarje d.o.o. 
– tel. 03/839-16-17.

Občina Nazarje

 Ob-1775/14

Na podlagi drugega odstavka 2. člena in prvega od-
stavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, v nada-
ljevanju ZZDej), 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 36/04 – ZLD-UPB1), Statuta Občine 
Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12), 
Odloka o načinu podeljevanja koncesij na področju 
zdravstvenih dejavnosti (Naš časopis, št. 262/2000) in 
sklepa župana Občine Dobrova – Polhov Gradec o za-
četku postopka za podelitev koncesije za opravljanje 
lekarniške dejavnosti, objavlja Občina Dobrova – Pol-
hov Gradec

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju lekarniške dejavnosti  
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

1. Koncedent: Občina Dobrova – Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova, tel. 01/36-01-800, e-mail: 
info@dobrova-polhovgradec.si.

2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: 
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je podelitev koncesije za opravljanje službe na 
področju lekarniške dejavnosti za območje Občine Do-
brova - Polhov Gradec.

4. Začetek in čas trajanja ter finančni in materialni 
pogoji izvajanja koncesije

Koncesija se podeljuje za obdobje 25 let.
Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške 

dejavnosti čim prej, vendar ne pred 1. 6. 2014, najpo-
zneje pa v roku enega leta po pridobitvi koncesije.

Koncedent ne prevzema nobenih finančnih obve-
znosti iz naslova izvajanja lekarniške dejavnosti v kon-
cesiji. Koncedent v skladu z določili Odloka o načinu 
podeljevanja koncesij na področju zdravstvenih dejav-
nosti, določi koncesijsko dajatev. Prostore za opravljanje 
lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar.

5. Prijava na javni razpis
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega raz-

pisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane 
pogoje, ki jih določa 7. in 8. člen ZLD in dodatne pogoje, 
ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju za-
konsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj 
v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v origi-
nalu ali overjeni kopiji. Posameznega zahtevanega do-
kazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom 
ali lastno nadomestno izjavo.

a) Zakonsko predpisani pogoji:
1. je magister farmacije in izpolnjuje splošne 

pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
2. ima opravljen strokovni izpit,
3. obvlada slovenski jezik,
4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-

dano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti 
(potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev),

5. magister farmacije, ki je za več kot tri leta pre-
kinil delo v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje 
lekarne ali pridobiti koncesijo, mora imeti opravljen tudi 
ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa 
znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica,

6. ni v delovnem razmerju oziroma kolikor je 
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve kon-
cesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji,

7. ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo 
in ustrezne kadre skladno z določili Pravilnika o pogo-
jih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 39/06),

b) Drugi pogoji:
8. prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja 

lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije,
9. prijavitelj zagotovi izvajanje dejavnosti, ki 

je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih 
standardov in normativov in v skladu z zastavljenim 
programom,

10. lokacija lekarne, ki je predmet koncesije, 
mora biti na Dobrovi,

11. prijavitelj mora zagotoviti najmanj 40 urni 
poslovni čas lekarne in prilagoditi poslovni čas lekarne 
opravljanju zdravstvene dejavnosti v občini,

12. prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge 
koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti oziroma 
mora podati izjavo, bo le-to v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji,

13. prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg 
osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, 
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ki jih skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko 
opravlja,

14. prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

15. prijavitelj mora najkasneje v ponujenem roku 
po podpisu koncesijske pogodbe začeti opravljati kon-
cesijsko dejavnost,

16. prijavitelj mora v kraju Polhov Gradec zago-
toviti priročno zalogo zdravil,

17. drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

6. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo upora-

bljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– čas začetka izvajanja koncesije do 30 točk,
– opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške 

dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom ZLD lahko opravlja 
lekarna do 20 točk,

– obratovalni čas lekarne do 20 točk,
– lokacija lekarne do 20 točk,
– dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja 

do10 točk.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-

nega prijavitelja. Podrobnejša razčlenitev zgoraj nave-
denih meril, je predmet razpisne dokumentacije.

7. Žreb:
Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih prijavi-

teljev na podlagi postavljenih meril pri razpisni koncesiji 
enako število točk, se izvede žreb.

8. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podana v razpisni dokumentaciji.

9. Rok za oddajo vlog
Vloge se morajo oddati na naslov Občina Dobrova 

- Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova. Šteje se, da 
so vloge za koncesijo prispele pravočasno, če so bile 
oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 
31. 3. 2014 do 24. ure ali oddane neposredno na sedežu 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova po 31. 3. 2014 v delovnem času (ponedeljek 
od 8. do 15. ure).

10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za podelitev koncesije za opravljanje 

javne službe na področju lekarniške dejavnosti v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec bo 3. 4. 2014 ob 19. uri v pro-
storih Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
Dobrova. Odpiranje vlog ne bo javno.

Postopek razpisa vodi strokovna komisija, imenova-
na s sklepom župana Občine Dobrova - Polhov Gradec. 
Strokovna komisija bo preučila in ocenila pravočasne, 
pravilne in popolne prijave ter predlagala pristojnemu 
organu koncedenta izbor prijavitelja.

O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni.
V postopku izdaje odločbe o podelitvi koncesije 

pridobi koncedent za prijavitelja, ki na podlagi meril 
doseže najvišje število točk, mnenji Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije in Lekarniške zbornice 
Slovenije za pridobitev koncesije za opravljanje lekar-
niške dejavnosti.

Na podlagi pridobljenih mnenj navedenih organov 
zaprosi koncedent za pridobitev soglasja za podelitev 
koncesije Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

V primeru, da Ministrstvo za zdravje Republike Slo-
venije ne izda soglasja za prijavitelja, ki bo na podlagi 
meril dosegel najvišje število točk, koncedent ne more 
izdati odločbe o podelitvi koncesije temu prijavitelju.

Koncedent bo po pravnomočnosti odločbe o po-
delitvi koncesije pozval izbranega prijavitelja k sklenitvi 
koncesijske pogodbe.

Zoper sklep s katerim so prijavitelji obveščeni o iz-
boru, lahko prijavitelj uveljavlja pravno varstvo s pritožbo 
v upravnem postopku.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni straneh Občine Dobrova - Polhov Gra-

dec,
– na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in poja-

snil: Aleksandra Nartnik, tel. 01/360-18-00, sandra.nar-
tnik@dobrova-polhovgradec.si.

Občina Dobrova – Polhov Gradec

Št. 371-0013/2014-03 Ob-1788/14

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja 
Loka, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in 
48. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske jav-
ne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju 
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest – 

vzdrževanje talnih označb in varnostnih ograj  
na območju Občine Škofja Loka

1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 
4220 Škofja Loka.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija 
se podeljuje skladno z Odlokom o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 
št. 99/13).

3. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrže-
vanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja 
Loka, in sicer za:

1. sklop: vzdrževanje talnih označb na javnih 
cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine;

2. sklop: vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih 
cestah na celotnem območju občine.

4. Obseg koncesije: javna služba obsega izvajanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževa-
nja občinskih javnih cest – vzdrževanje talnih označb 
in izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest – vzdrževanje varno-
stnih ograj.

5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se po-
deljuje za opravljanje gospodarske javne službe v delu 
vzdrževanja talnih označb in v delu vzdrževanja varno-
stnih ograj na celotnem območju Občine Škofja Loka, po 
posameznem vsebinskem sklopu.

Javna služba se izvaja zgolj na javnih cestah in 
cestnih objektih, ki so v upravljanju Občine Škofja Loka.

Pregled koncesijskih območij, javnih cest in ce-
stnih objektov ter ostalih prometnih površin na katerih 
se izvaja javna služba, je natančneje določen v razpisni 
dokumentaciji.

6. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s kon-
cesijo podelijo le enemu koncesionarju za posamezen 
vsebinski sklop. En koncesionar lahko pridobi koncesijo 
tudi na obeh vsebinskih sklopih.
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Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opra-
vlja dejavnost rednega vzdrževanja javnih cest tudi 
izven obsega koncesije, oziroma lahko izvaja tudi druge 
dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentira-
nje različnih dejavnosti, tako da za opravljanje koncesije, 
ki je predmet tega razpisa omogoča revizijsko sled.

Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in 
sklenjene koncesijske pogodbe:

– izključno pravico opravljati koncesionirano javno 
službo na celotnem koncesijskem območju,

– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opre-
me, ki služijo izvajanju koncesionirane javne službe.

7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: 
koncesija se podeli za šest let (rok koncesije). Rok 
koncesije začne teči z dnem določenim v koncesijski 
pogodbi, oziroma naslednji dan po sklenitvi koncesijske 
pogodbe. Rok koncesije poteče s potekom istega dne 
v istem mesecu v šestem letu od dneva začetka teka 
roka koncesije.

8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo 
izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o na-
činu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 99/13) in skladno s predpisi, ki urejajo 
postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.

9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena (utež 80 %) in
– fiksnost cene (utež 20 %).
Opis meril in način uporabe meril je določen v raz-

pisni dokumentaciji.
10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki 

jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za po-
delitev koncesije:

1. prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 
z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil, in sicer:

– kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopni-
ki, kolikor gre za pravno osebno, niso bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Ka-
zenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 63/13 Odl.US: U-I-134/11-16); ka-
zniva dejanja so opredeljena v razpisni dokumentaciji,

– na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav prija-
vitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naro-
čil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS 
oziroma 73. člena ZJNPOV,

– prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu 
s predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplača-
nih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov 
ali več,

– prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil 
podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodi-
šče o tem predlogi še ni odločilo,

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in 
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločili,

– prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, 
zoper njega ni podan predlog za začetek postopka pri-
silnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem-
koli drugem podobnem položaju,

– prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v kateri-
koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklic-
nim ravnanjem,

– prijavitelj ni storil velike strokovne napake iz 
področja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih 

pravil, ki bi mu jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, 
katere lahko utemelji,

– prijavitelj pri dajanju informacij, zahtevanih 
v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali 
v predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih 
razlag ali informacij ni zagotovil;

2. prijavitelj mora dokazati oziroma predložiti li-
stine, s katerimi dokaže, da izpolnjuje finančne pogoje, 
in sicer:

– da razpolaga z najmanj 15.000,00 € osnovne-
ga kapitala,

– da v zadnjem poslovnem letu pred oddajo pri-
jave ni imel hkrati čiste izgube iz poslovanja in bilančne 
izgube,

– da je imel v zadnjem zaključenem poslovnem 
letu pred oddajo prijave najmanj 20.000,00 € prihodkov 
iz dejavnosti,

– da njegov povprečni delež kratkoročnih dol-
gov v financiranju v zadnjem zaključenem poslovnem 
letu pred oddajo prijave ni znašal več kot 60 %;

3. prijavitelj mora biti registriran, oziroma mora 
izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe, ki je pred-
met razpisa;

4. prijavitelj mora biti sposoben samostojno za-
gotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije, ter 
kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo v skladu 
s predpisi, z normativi in s standardi;

5. prijavitelj mora zadovoljevati minimalne zah-
tevane tehnične in kadrovske zahteve, ki so natančneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji;

6. prijavitelj se mora obvezati zavarovati proti 
odgovornosti za škodo, ki bi jo z izvajanjem koncesije 
lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi;

7. prijavitelj mora izkazovati najmanj eno refe-
renco v zadnjih petih letih od dneva javnega razpisa, 
na področju vzdrževanja cest ali primerljivih storitev, ki 
so predmet koncesije, v obsegu najmanj 50 % dolžine 
javnih cest na koncesijskem območju, za katerega daje 
prijavo;

8. prijavitelj mora za udeležbo na javnem raz-
pisu izpolnjevati tudi druge pogoje določene v razpisni 
dokumentaciji.

11. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije in mora vsebovati:

– podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi 
oziroma drug ustrezen dokument,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumen-

tacije,
– parafirano pogodbo,
– garancijo za resnost prijave,
– predstavitev organizacije izvedbe koncesije,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zah-

tevana v razpisni dokumentaciji.
12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisa-

na in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom 
za izpolnitev in unovčenje, v višini 5.000,00 €, z oznako 
»Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno 120 dni od 
roka za oddajo prijav.

13. Razpisna dokumentacija je objavljena na Porta-
lu javnih naročil in na spletni strani Občine Škofja Loka: 
http://www.skofjaloka.si.

Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo 
prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elek-
tronski naslov: davor.prelogar@skofjaloka.si, s pripisom 
– »Javni razpis za podelitev koncesije – Vzdrževanje 
talnih označb/varnostnih ograj«.
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14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zah-
tevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov 
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, 
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za pode-
litev koncesije – vzdrževanje talnih označb/varnostnih 
ograj«, na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo 
prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 23. 4. 
2014, do 11. ure.

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno na vložišču 
Občine Škofja Loka ali priporočeno po pošti na zgoraj 
navedeni naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje 
za pravočasno, če prispe na navedeno naslov do zgoraj 
navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati 
v elektronski obliki.

15. Javno odpiranje prijav bo 23. 4. 2014, ob 15. uri, 
na naslovu Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 
Škofja Loka, sejna soba (peto nadstropje).

16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene 
prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz 
nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in 
bo pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na oce-
njevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da 
se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme 
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nika-
kor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi 
merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na 
dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila raz-
pisna komisija, prijave ne bo ustrezno dopolnil, se bo 
prijava zavrgla.

Javni razpis je v celoti uspešen, če nanj prispe vsaj 
ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva vsa razpi-
sana koncesijska območja oziroma sklope. Javni razpis 
je delno uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna 
in popolna prijava, ki pokriva posamezno koncesijsko 
območje oziroma sklop. Prijava je popolna, če vsebuje 
vse zahtevane podatke in dokazila, določene v javnem 
razpisu, in je finančno sprejemljiva.

17. Prijave bo odpirala in postopek ocenjevanja iz-
vedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji 
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči 
občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o iz-
biri koncesionarja je dovoljena pritožba.

O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionar-
jem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu kon-
cedenta sklene župan.

18. Potencialni prijavitelji lahko vprašanja naslovijo 
v pisni obliki preko Portala javnih naročil.

19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti posto-
pek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni 
odškodninsko odgovoren.

20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Re-
publike Slovenije, na Portalu javnih naročil in na spletni 
strani Občine Škofja Loka.

Občina Škofja Loka

Št. 371-0011/2014-03 Ob-1789/14

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja 
Loka, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in 
48. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na ob-
močju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13), 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest – 
zimska služba na območju Občine Škofja Loka

1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 
4220 Škofja Loka.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija 
se podeljuje skladno z Odlokom o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 
št. 99/13).

3. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrže-
vanje občinskih javnih cest na območju Občine Škofja 
Loka, in sicer ločeno za:

1. sklop: zimska služba na javnih cestah in ce-
stnih objektih na območju KS Škofja Loka Mesto, KS 
Zminec, KS Log, KS Sv. Lenart – Luša in KS Bukovica 
– Bukovščica;

2. sklop: zimska služba na javnih cestah in ce-
stnih objektih na območju KS Stara Loka – Podlubnik, 
KS Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS 
Reteče – Gorenja vas.

4. Obseg koncesije: javna služba obsega izvajanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževa-
nje občinskih javnih cest v delu izvajanja zimske služ-
be. Zimska služba je del lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih javnih cest, ki obsega 
sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje 
prevoznosti občinskih javnih cest in varnega prometa, 
kakor tudi uporabe drugih prometnih površin v zimskih 
razmerah.

Zimska služba obsega predvsem naslednje ukrepe 
na javnih prometnih površinah:

– zagotavljanje potrebnega števila prometnih zna-
kov, obvestil in snežnih kolov,

– pluženje in posipavanje,
– čiščenje mrež in odtočnih uličnih (cestnih) požiral-

nikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje javnosti.
5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-

ljuje za opravljanje gospodarske javne službe na obmo-
čju Občine Škofja Loka oziroma na manjših zaključenih 
koncesijskih območjih, ki so opredeljeni v sklopih nave-
denih v 3. točki tega razpisa.

Javna služba se izvaja zgolj na javnih cestah in 
cestnih objektih, ki so v upravljanju Občine Škofja Loka.

Pregled koncesijskih območij, javnih cest in ce-
stnih objektov ter ostalih prometnih površin na katerih 
se izvaja javna služba, je natančneje določen v razpisni 
dokumentaciji.

6. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s kon-
cesijo podelijo le enemu koncesionarju na posameznem 
koncesijskem območju. En koncesionar lahko pridobi 
koncesijo tudi na obeh koncesijskih območjih.

Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opra-
vlja dejavnost vzdrževanja javnih cest tudi izven obsega 
koncesije, oziroma lahko izvaja tudi druge dejavnosti, pri 
čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih de-
javnosti, tako da za opravljanje koncesije, ki je predmet 
tega razpisa omogoča revizijsko sled.

Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in 
sklenjene koncesijske pogodbe:

– izključno pravico opravljati koncesionirano javno 
službo na celotnem koncesijskem območju,

– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opre-
me, ki služijo izvajanju koncesionirane javne službe.
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7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: 
koncesija se podeli za šest let (rok koncesije). Rok 
koncesije začne teči z dnem določenim v koncesijski 
pogodbi, oziroma naslednji dan po sklenitvi koncesijske 
pogodbe. Rok koncesije poteče s potekom istega dne 
v istem mesecu v šestem letu od dneva začetka teka 
roka koncesije.

8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo 
izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok 
o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrže-
vanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja 
Loka (Uradni list RS, št. 99/13) in skladno s predpisi, 
ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske 
javne službe.

9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena (utež 80 %) in
– fiksnost cene (utež 20 %).
Opis meril in način uporabe meril je določen v raz-

pisni dokumentaciji.
10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki 

jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za po-
delitev koncesije:

1. prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 
z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil, in sicer:

– kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopni-
ki, kolikor gre za pravno osebno, niso bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Ka-
zenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 63/13 Odl.US: U-I-134/11-16); ka-
zniva dejanja so opredeljena v razpisni dokumentaciji,

– na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, prija-
vitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naro-
čil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS 
oziroma 73. člena ZJNPOV,

– prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu 
s predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplača-
nih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 € ali 
več,

– prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil 
podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodi-
šče o tem predlogu še ni odločilo,

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in 
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

– prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, 
zoper njega ni podan predlog za začetek postopka pri-
silnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem-
koli drugem podobnem položaju,

– prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v kateri-
koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklic-
nim ravnanjem,

– prijavitelj ni storil velike strokovne napake s po-
dročja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih 
pravil, ki bi mu jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, 
katere lahko utemelji,

– prijavitelj pri dajanju informacij zahtevanih 
v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali 
v predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih 
razlag, informacij ali zagotovil;

2. prijavitelj mora dokazati, oziroma predložiti 
listine s katerimi dokaže, da izpolnjuje finančne pogoje, 
in sicer:

– da razpolaga z najmanj 50.000,00 € osnovne-
ga kapitala,

– da v zadnjem poslovnem letu pred oddajo pri-
jave ni imel hkrati čiste izgube iz poslovanja in bilančne 
izgube,

– da je imel v zadnjem zaključenem poslovnem 
letu pred oddajo prijave najmanj 80.000,00 € prihodkov 
iz dejavnosti,

– da njegov povprečni delež kratkoročnih dol-
gov v financiranju v zadnjem zaključenem poslovnem 
letu pred oddajo prijave ni znašal več kot 60 %;

3. prijavitelj mora biti registriran, oziroma mora 
izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe, ki je pred-
met razpisa;

4. prijavitelj mora biti sposoben samostojno za-
gotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije, ter 
kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo v skladu 
s predpisi, z normativi in s standardi;

5. prijavitelj mora zadovoljevati minimalne zah-
tevane tehnične in kadrovske zahteve, ki so natančneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji;

6. prijavitelj se mora obvezati zavarovati proti 
odgovornosti za škodo, ki bi jo z izvajanjem koncesije 
lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi;

7. prijavitelj mora v zadnjih petih letih, od dneva 
objave javnega razpisa, izkazovati najmanj eno referen-
co na področju vzdrževanja cest ali primerljivih storitev, 
ki so predmet koncesije, v obsegu najmanj 50 % dolžine 
javnih cest na koncesijskem območju, za katerega daje 
prijavo;

8. prijavitelj mora za udeležbo na javnem raz-
pisu izpolnjevati tudi druge pogoje določene v razpisni 
dokumentaciji.

11. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije in mora vsebovati:

– podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi 
oziroma drug ustrezen dokument,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumen-

tacije,
– parafirano pogodbo,
– garancijo za resnost prijave,
– predstavitev organizacije izvedbe koncesije,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zah-

tevana v razpisni dokumentaciji.
12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisa-

na in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom 
za izpolnitev in unovčenje, v višini 10.000,00 €, z oznako 
»Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno 120 dni od 
roka za oddajo prijav.

13. Razpisna dokumentacija je objavljena na Porta-
lu javnih naročil in na spletni strani Občine Škofja Loka: 
http://www.skofjaloka.si.

Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo 
prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elek-
tronski naslov: davor.prelogar@skofjaloka.si, s pripisom 
– »Javni razpis za podelitev koncesije – zimska služba«.

14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zah-
tevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov 
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, 
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za podeli-
tev koncesije – zimska služba«, na hrbtni strani mora biti 
naveden naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upo-
števal vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni 
naslov najpozneje do 23. 4. 2014, do 11. ure.

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno na vložišču 
Občine Škofja Loka ali priporočeno po pošti na zgoraj 
navedeni naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje 
za pravočasno, če prispe na navedeno naslov do zgoraj 
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navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati 
v elektronski obliki.

15. Javno odpiranje prijav bo 23. 4. 2014, ob 14.30, 
na naslovu Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 
Škofja Loka, sejna soba (peto nadstropje).

16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene 
prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz 
nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in 
bo pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na oce-
njevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da 
se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme 
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nika-
kor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi 
merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na 
dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila raz-
pisna komisija, prijave ne bo ustrezno dopolnil, se bo 
prijava zavrgla.

Javni razpis je v celoti uspešen, če nanj prispe vsaj 
ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva vsa razpi-
sana koncesijska območja oziroma sklope. Javni razpis 
je delno uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna 
in popolna prijava, ki pokriva posamezno koncesijsko 
območje oziroma sklop. Prijava je popolna, če vsebuje 
vse zahtevane podatke in dokazila, določene v javnem 
razpisu, in je finančno sprejemljiva.

17. Prijave bo odpirala in postopek ocenjevanja iz-
vedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji 
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči 
občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o iz-
biri koncesionarja je dovoljena pritožba.

O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionar-
jem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu kon-
cedenta sklene župan.

18. Potencialni prijavitelji lahko vprašanja naslovijo 
v pisni obliki preko Portala javnih naročil.

19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti posto-
pek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni 
odškodninsko odgovoren.

20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Re-
publike Slovenije, na Portalu javnih naročil in na spletni 
strani Občine Škofja Loka.

Občina Škofja Loka

Št. 371-0012/2014-03 Ob-1790/14

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja 
Loka, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in 
48. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske jav-
ne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju 
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest – 

redno vzdrževanje na območju Občine Škofja Loka
1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 

4220 Škofja Loka.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija 

se podeljuje skladno z Odlokom o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 
št. 99/13).

3. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrže-

vanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja 
Loka, in sicer ločeno za naslednja koncesijska ob-
močja:

1. sklop: Redno vzdrževanje javnih cest in ce-
stnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih 
objektov na območju KS Škofja Loka Mesto, KS Zminec, 
KS Log, KS Sv. Lenart – Luša in KS Bukovica – Buko-
vščica;

2. sklop: Redno vzdrževanje javnih cest in ce-
stnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih 
objektov na območju KS Stara Loka – Podlubnik, KS 
Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS 
Reteče – Gorenja vas;

3. sklop: Redno vzdrževanje pomembnejših lo-
kalnih cest na območju občine.

4. Obseg koncesije:
Javna služba obsega izvajanje obvezne lokalne 

gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih jav-
nih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cestnih objektov, ki so na ob-
močju Občine Škofja Loka v funkciji javnih površin 
naselja, in sicer:

1. vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov:
– redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objek-

tov,
– obnavljanje javnih cest in cestnih objektov,
2. odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

Iz koncesije je izvzeto izvajanje:
– vodenje katastra prometne infrastrukture in banke 

cestnih podatkov,
– vzdrževanje in obnavljanje svetlobnih signalnih 

naprav,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimen-

zij vozil ter
– odločanje in izdajanje dokumentov v upravnih 

postopkih.
Redno vzdrževanje javnih cest, cestnih objektov in 

drugih prometnih površin obsega:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opre-

me,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest in drugih prometnih površin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov 

in naprav na drugih prometnih površinah,
– intervencijske ukrepe,
– odvoz in hrambo zapuščenih vozil in
– izvajanje storitev, ki skladno z zakoni, odlokom, ki 

ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi pred-
pisi sodijo v okviru javne službe.

5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-
ljuje za opravljanje gospodarske javne službe na obmo-
čju Občine Škofja Loka oziroma na manjših zaključenih 
koncesijskih območjih, ki so opredeljeni v sklopih nave-
denih v 3. točki tega razpisa.

Javna služba se izvaja zgolj na javnih cestah in 
cestnih objektih, ki so v upravljanju Občine Škofja Loka.

Pregled koncesijskih območij, javnih cest in ce-
stnih objektov ter ostalih prometnih površin na katerih 
se izvaja javna služba, je natančneje določen v razpisni 
dokumentaciji.

6. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s kon-
cesijo podelijo le enemu koncesionarju na posameznem 
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koncesijskem območju. En koncesionar lahko pridobi 
koncesijo tudi na več koncesijskih območjih.

Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opra-
vlja dejavnost rednega vzdrževanja javnih cest tudi 
izven obsega koncesije, oziroma lahko izvaja tudi druge 
dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentira-
nje različnih dejavnosti, tako da za opravljanje koncesije, 
ki je predmet tega razpisa omogoča revizijsko sled.

Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in 
sklenjene koncesijske pogodbe:

– izključno pravico opravljati koncesionirano javno 
službo na celotnem koncesijskem območju,

– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opre-
me, ki služijo izvajanju koncesionirane javne službe.

7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: 
koncesija se podeli za šest let (rok koncesije). Rok 
koncesije začne teči z dnem določenim v koncesijski 
pogodbi, oziroma naslednji dan po sklenitvi koncesijske 
pogodbe. Rok koncesije poteče s potekom istega dne 
v istem mesecu v šestem letu od dneva začetka teka 
roka koncesije.

8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo 
izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o na-
činu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 99/13) in skladno s predpisi, ki urejajo 
postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.

9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena (utež 80 %) in
– fiksnost cene (utež 20 %).
Opis meril in način uporabe meril je določen v raz-

pisni dokumentaciji.
10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki 

jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za po-
delitev koncesije:

1. prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 
z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil, in sicer:

– kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopni-
ki, kolikor gre za pravno osebno, niso bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Ka-
zenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 63/13 Odl. US: U-I-134/11-16); ka-
zniva dejanja so opredeljena v razpisni dokumentaciji,

– na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, prija-
vitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naro-
čil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS 
oziroma 73. člena ZJNPOV,

– prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu 
s predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplača-
nih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 € ali 
več,

– prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil 
podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodi-
šče o tem predlogu še ni odločilo,

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in 
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

– prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, 
zoper njega ni podan predlog za začetek postopka pri-
silnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem-
koli drugem podobnem položaju,

– prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v kateri-
koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklic-
nim ravnanjem,

– prijavitelj ni storil velike strokovne napake s po-
dročja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih 
pravil, ki bi mu jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, 
katere lahko utemelji,

– prijavitelj pri dajanju informacij zahtevanih 
v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali 
v predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih 
razlag, informacij ali zagotovil;

2. prijavitelj mora dokazati, oziroma predložiti 
listine s katerimi dokaže, da izpolnjuje finančne pogoje, 
in sicer:

– da razpolaga z najmanj 50.000,00 € osnovne-
ga kapitala,

– da v zadnjem poslovnem letu pred oddajo pri-
jave ni imel hkrati čiste izgube iz poslovanja in bilančne 
izgube,

– da je imel v zadnjem zaključenem poslovnem 
letu pred oddajo prijave najmanj 80.000,00 € prihodkov 
iz dejavnosti,

– da njegov povprečni delež kratkoročnih dol-
gov v financiranju v zadnjem zaključenem poslovnem 
letu pred oddajo prijave ni znašal več kot 60 %;

3. prijavitelj mora biti registriran, oziroma mora 
izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe, ki je pred-
met razpisa;

4. prijavitelj mora biti sposoben samostojno za-
gotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije, ter 
kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo v skladu 
s predpisi, z normativi in s standardi;

5. prijavitelj mora zadovoljevati minimalne zah-
tevane tehnične in kadrovske zahteve, ki so natančneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji;

6. prijavitelj se mora obvezati zavarovati proti 
odgovornosti za škodo, ki bi jo z izvajanjem koncesije 
lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi;

7. prijavitelj mora v zadnjih petih letih, od dneva 
objave javnega razpisa, izkazovati najmanj eno referen-
co na področju vzdrževanja cest ali primerljivih storitev, 
ki so predmet koncesije, v obsegu najmanj 50 % dolžine 
javnih cest na koncesijskem območju, za katerega daje 
prijavo;

8. prijavitelj mora za udeležbo na javnem raz-
pisu izpolnjevati tudi druge pogoje določene v razpisni 
dokumentaciji.

11. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije in mora vsebovati:

– podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi 
oziroma drug ustrezen dokument,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumen-

tacije,
– parafirano pogodbo,
– garancijo za resnost prijave,
– predstavitev organizacije izvedbe koncesije,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zah-

tevana v razpisni dokumentaciji.
12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisa-

na in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom 
za izpolnitev in unovčenje, v višini 10.000,00 €, z oznako 
»Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno 120 dni od 
roka za oddajo prijav.

13. Razpisna dokumentacija je objavljena na Porta-
lu javnih naročil in na spletni strani Občine Škofja Loka: 
http://www.skofjaloka.si.

Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo 
prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elek-
tronski naslov: davor.prelogar@skofjaloka.si, s pripisom 



Stran 768 / Št. 18 / 14. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– »Javni razpis za podelitev koncesije – redno vzdrže-
vanje cest«.

14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zah-
tevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov 
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, 
z oznako »Ne odpiraj – prijava – Javni razpis za po-
delitev koncesije – redno vzdrževanje cest«, na hrbtni 
strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. 
Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele 
na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 23. 4. 2014, 
do 11. ure.

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno na vložišču 
Občine Škofja Loka ali priporočeno po pošti na zgoraj 
navedeni naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje 
za pravočasno, če prispe na navedeno naslov do zgoraj 
navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati 
v elektronski obliki.

15. Javno odpiranje prijav bo 23. 4. 2014, ob 14. uri, 
na naslovu Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 
Škofja Loka, sejna soba (peto nadstropje).

16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene 
prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz 
nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in 
bo pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na oce-
njevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da 
se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme 
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nika-
kor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi 
merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na 
dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila raz-
pisna komisija, prijave ne bo ustrezno dopolnil, se bo 
prijava zavrgla.

Javni razpis je v celoti uspešen, če nanj prispe vsaj 
ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva vsa razpi-
sana koncesijska območja oziroma sklope. Javni razpis 
je delno uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna 
in popolna prijava, ki pokriva posamezno koncesijsko 
območje oziroma sklop. Prijava je popolna, če vsebuje 
vse zahtevane podatke in dokazila, določene v javnem 
razpisu, in je finančno sprejemljiva.

17. Prijave bo odpirala in postopek ocenjevanja iz-
vedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji 
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči 
občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o iz-
biri koncesionarja je dovoljena pritožba.

O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionar-
jem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu kon-
cedenta sklene župan.

18. Potencialni prijavitelji lahko vprašanja naslovijo 
v pisni obliki preko Portala javnih naročil.

19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti posto-
pek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni 
odškodninsko odgovoren.

20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Re-
publike Slovenije, na Portalu javnih naročil in na spletni 
strani Občine Škofja Loka.

Občina Škofja Loka

Št. 3/2014 Ob-1792/14

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 11. člena Od-
loka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10) 
in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe distribucije toplote na območju Občine 

Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/14) 
objavlja Občina Kidričevo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje  

izbirne lokalne gospodarske javne službe 
distribucije toplote na območju Občine Kidričevo 

(naselje Kidričevo)
1. Koncedent: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Krai-

gherja 25, 2325 Kidričevo.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 

razpisa je podelitev koncesije za opravljanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote 
(v nadaljevanju gospodarska javna služba distribucije 
toplote).

Gospodarska javna služba distribucije toplote ob-
sega distribucijo toplote odjemalcem. Naloge obsegajo:

– zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje iz 
obnovljivih virov energije,

– dejavnost distribucije toplote po omrežju,
– dobavo toplote odjemalcem.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-

ljuje za opravljanje gospodarske javne službe distribuci-
je toplote na območju naselja Kidričevo.

4. Gospodarska javna služba distribucije toplote, ki 
je predmet tega razpisa, se s koncesijo podeli enemu 
koncesionarju oziroma prijavitelju ali skupini prijaviteljev, 
ki odda skupno prijavo.

Izbrani prijavitelj oziroma skupina prijaviteljev, ki 
odda skupno prijavo/koncesionar bo imel na podlagi 
sklenjene koncesijske pogodbe, na celotnem območju, 
na katerem se bo izvajala koncesija, posebno in izključ-
no pravico opravljanja koncesionirane gospodarske jav-
ne službe distribucije toplote.

5. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje naj-
manj 15 let. Trajanje koncesije se določi v upravni od-
ločbi in koncesijski pogodbi. Rok začne teči z dnem 
podpisa koncesijske pogodbe.

6. Kandidati za pridobitev koncesije so lahko fizične 
ali pravne osebe, če izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospo-
darske javne službe distribucije toplote so:

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javne službe,

– da so organizacijsko, kadrovsko in tehnično uspo-
sobljeni za izvajanje javne službe,

– da razpolagajo s tehničnimi sredstvi za izvajanje 
javne službe,

– da imajo ustrezna dovoljenja za izvajanje dejav-
nosti, predpisana z zakonom.

7. Navodila za izdelavo popolne prijave: prijavitelji 
morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni 
dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta. Vsi doku-
menti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, pod-
pisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom 
prijavitelja. Vzorec pogodbe mora biti s strani prijavi-
telja parafiran in ožigosan. Morebitne popravke mora 
prijavitelj opremiti z žigom in podpisom svoje poobla-
ščene osebe.

Prijava mora vsebovati vse obrazce oziroma do-
kumente navedene v razpisni dokumentaciji. Vsi listi 
prijavne dokumentacije morajo biti zloženi po vrstnem 
redu, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo z navodili lahko prijavi-
telji dvignejo v sprejemni pisarni občinske uprave Obči-
ne Kidričevo, v ponedeljek in četrtek med 8. in 15. uro, 
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v sredo do 17. ure in v petek do 13. ure. Razpisna 
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine, 
www.kidricevo.si. Prijavitelji lahko zahtevajo informacije 
in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pisno ali 
po elektronski pošti na naslov obcina@kidricevo.si, do 
vključno 17. 4. 2014 do 11. ure.

9. Merilo za izbiro prijavitelja je najnižja cena za 
uporabnika (tarifne postavke).

10. Prijavo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 
2325 Kidričevo, s pripisom »Javni razpis – Koncesija 
distribucija toplote – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora 
biti označen naslov prijavitelja.

Prijavitelji lahko do poteka roka za oddajo prijave, 
prijavo umaknejo, spremenijo ali dopolnijo, kar mora biti 
označeno na ovojnici na naslednji način: »Javni razpis 
– Koncesija distribucija toplote – dopolnitev/umik/spre-
memba«. Po poteku roka za oddajo prijav, prijave ni več 
mogoče dopolniti, umakniti ali spremeniti.

11. Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 4. 2014 
do 11. ure. Obravnavale se bodo prijave, ki bodo do 
tega datuma in ure prispele v sprejemno pisarno Ob-
činske uprave Občine Kidričevo. Prijavitelji lahko od-
dajo prijavo osebno ali priporočeno po pošti na naslov 
naveden v 10. točki tega razpisa. Prijave, ki bodo po-
slane priporočeno po pošti, se štejejo za pravočasne, 
če prispejo na navedeni naslov do zgoraj navedenega 
datuma in ure.

12. Odpiranje prijav bo potekalo dne 23. 4. 2014 
ob 12. uri na sedežu Občine Kidričevo, ne glede na 
to, ali so prijavitelji oziroma pooblaščeni predstavniki 
prijaviteljev navzoči ali ne. Navzoči predstavniki prijavi-
teljev pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji 
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo 
pravico dajati pripombe v postopku odpiranja prijav. 
Prijave bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki 
jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno 
obveščeni najpozneje v 30 dneh po odpiranju prijav. 
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava Občine 
Kidričevo z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri 
koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča 
župan. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesij-
ska pogodba, ki jo podpiše župan.

Prepozne in nepravilno označene prijave bodo pri-
javiteljem vrnjene neodprte. Kolikor prijava ne bo popol-
na in bo pomanjkljivost nebistvena, bo prijavitelj pozvan 
na dopolnitev. Če prijavitelj prijave v roku, ki ga bo do-
ločila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil, se bo 
prijava zavrgla.

13. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobenega od prijaviteljev in ponovi razpis. Občina v tem 
primeru ni odškodninsko odgovorna. Prav tako ima kon-
cedent pravico, da kadarkoli prekine postopek predme-
tnega javnega razpisa.

14. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

15. Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS in na 
spletni strani občine.

Občina Kidričevo

Št. 430-23/2014-2 Ob-1796/14

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
3/13), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 

v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva  

v letu 2014
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija 

za leto 2014, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko 
svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena 
sredstva v višini 9.000 EUR.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 
2014.

Upravičenci so društva in združenja s področja 
kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev 
za aktivnosti, izvedene v letu 2014.

3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združe-

nja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega 
od naslednjih pogojev:

– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več kot polovica 

registriranih članov društva iz območja Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva 

usmerjena na območje Občine Litija in je v interesu 
Občine Litija.

4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Iz-

polnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije 
mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigo sana.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija:

– Dokazilo o registraciji društva,
– Seznam članov društva iz Občine Litija,
– Poročilo o delu v preteklem letu,
– Letni finančno ovrednoten program dela,
– Izjava o točnosti navedenih podatkov,
– Izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu 

še ni prejel državnih sredstev; če pa je, navede višino 
sredstev.

5. Način obravnave vlog: prispele vloge bo obrav-
navala komisija, imenovana s strani Občine Litija. O do-
delitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev.

6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 
30. 4. 2014.

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Litija, soba 
44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, 
v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojni-
ce z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice 
z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
društev s področja kmetijstva v letu 2014«, na naslov: 
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.

7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa: prijavitelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni 
od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana 
je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži 
upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medse-
bojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev 
se uredijo s pogodbo.

8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo lahko prijavitelji v času razpisa dvignejo na Občini 
Litija, Jerebova 14, soba 39, kontaktna oseba: Peter 
Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani: 
www.litija.si.

Občina Litija
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Št. 430-23/2014-2 Ob-1797/14

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
3/13), 20. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14), objavlja

javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov tovornega 

transporta iz odročnih krajev v letu 2014
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija 

za leto 2014, so v okviru postavke »1123 Programi 
razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 
18.300 EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovor-
nega transporta iz odročnih krajev.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih 

stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev sub-
jektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovor-
nega transporta.

Upravičenci do pomoči so sub jekti, ki so registrirani 
in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju 
Občine Litija.

Občina Litija bo na podlagi objavljenega javne-
ga razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo 
o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih 
stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upra-
vičenci so upravičeni do pomoči v enkratnem znesku za 
obdobje 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni razpis se 
lahko prijavijo sub jekti, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci morajo 
izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega 
transporta na območju Občine Litija.

4. Potrebna dokumentacija.
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi 

prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, 
odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, 
številko računa in ime banke, imena, priimke in naslove 
upravičencev transporta z navedbo območij (kraji), kjer 
bo opravljal oziroma že opravlja storitve transporta in 
višino mesečnih stroškov tovornega transporta. Vlogi 
morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumen-
tacija:

– odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega 
registra,

– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na od-
ročnih območjih,

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj 
v kilometrih in številom prevozov letno,

– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten tran-
sport.

5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana 

s strani Občine Litija. Z izbranim sub jektom transporta 
bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de 
minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega 
transporta iz odročnih krajev.

Občina Litija ima od posameznega sub jekta pravico 
zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, 
kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in 
izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sred-
stev.

Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnava-
le in se bodo s sklepom zavrgle.

Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev.

6. Način in rok za dostavo vlog: rok za dostavo 
vlog je do 30. 4. 2014. Prijavitelji lahko vlogo oddajo na 
Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali 
pa vloge pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovoj-
nicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom 
pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne 
odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih stroškov 
tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2014«, 
na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vlo-
ge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz 6. toč-
ke tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo 
s sklepom zavrgle.

Občina Litija

Št. 331-1/2014-1 Ob-1827/14

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08), Pravilnika o sofinanciranju progra-
mov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za pro-
gramsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07) 
ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 20/13, 107/13 in 12/14), Občina 
Trebnje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 

kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa: Občina Trebnje raz-

pisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje 
programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za 
leto 2014, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju dr-
žavnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1857/2006 in 1998/2006.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Treb-

nje za leto 2014 v okvirni višini 72.500 EUR. V primeru, 
ko med proračunskim letom občinski svet spremeni viši-
no proračunskih postavk iz tega razpisa, se naročnik in 
prejemnik pomoči z aneksom dogovorita za spremem-
bo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo 
dinamike plačil.

Ukrepi (po pravilniku):

- Ukrep 1: Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno pro izvodnjo  30.000 EUR
- Naložbe v gradnjo ali izboljšanje 
nepremičnin 10.000 EUR
- Nakup strojev in opreme 10.000 EUR
- Naložbe v zemljišča 10.000 EUR
- Ukrep 3: Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij 2.000 EUR
- Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične 
pomoči 17.500 EUR
- Ukrep 5: Investicije za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 10.000 EUR
- Ukrep 6: Pokrivanje operativnih 
stroškov transporta z odročnih krajev 3.000 EUR
- Ukrep 9: Štipendije na področju 
kmetijstva 10.000 EUR

3. Ukrepi
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – 

(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
– sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo 

kmetijskih pro izvodov. S tem ukrepom se želi spodbuditi 
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naložbe v higieno in dobro počutje živali, pridelovanje 
okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev.

Upravičenci:
– nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fi-

zične osebe, ki ustrezajo majhnim in srednje velikim 
podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo 
kmetijskih pro izvodov, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v Občini Trebnje, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetij-
ska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Trebnje;

– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno 
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na 
območju Občine Trebnje.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška 

dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me za krmljenje, molžo in izločke,

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški iz-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje 
izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja 
standarda »nitratna direktiva« ni možno),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
opreme, razen traktorjev,

– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanja 
obstoječih trajnih nasadov,

– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno 
s pripadajočo opremo,

– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov 
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino,

– stroški nakupa in postavitve opreme ali obnova 
namakalnih sistemov pod pogojem, da taka naložba 
vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %,

– agromelioracijska dela, stroški strojnih storitev od-
stranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja 
zemljišč namenjenih kmetijski pro izvodnji,

– stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgra-
dnje dovoznih poti,

– postavitev večletnih nasadov in proti točne zašči-
te (za registrirane trajne nasade).

Podpore se ne dodelijo za:
– DDV,
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine 

Trebnje,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 

dokumentacijo:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za 

leto 2014,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-

cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-

vesticijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo 
s predračunom,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov 
ustrezna dovoljenja,

– načrt namakanja,
– za obnovo namakalnega sistema je potreb-

no predložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da na-
ložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %,

– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastr-
skega načrta ali izris gerka in program del, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba.

Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– do 40 % upravičenih stroškov brez DDV,
– predmet sofinanciranja so investicije do predra-

čunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, 

najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posame-
zni kmetiji ne sme preseči 10.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let,

– največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih ze-
mljišč znaša do 40 % upravičenih stroškov brez DDV, 
oziroma največ do 1.000 EUR na hektar kmetijskega 
zemljišča.

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 
(12. člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006)

Namen ukrepa:
– s sofinanciranjem zavarovalnih premij stimulirati 

kmete k večjemu obsegu sklenjenih kmetijskih zavaro-
vanj, da zmanjšajo posledice in tveganja, ki jih pri pro-
izvodnji hrane povzročajo naravne nesreče in bolezni 
domačih živali.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na 
območju Občine Trebnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancira se zavarovalna premija v tekočem 

koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinancira-
nju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro-
izvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10 in 7/13, 
3/14). K vlogi mora upravičenec priložiti fotokopijo zbirne 
vloge za neposredna plačila za leto 2014 in fotokopijo 
sklenjene zavarovalne police za zavarovanje kmetijske 
pro izvodnje v letu 2014 (fotokopije polic za zavarovanje 
živali za primer bolezni).

Upravičeni stroški:
– stroški zavarovalnih premij.
Merilo za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju 

ukrepa.
Finančne določbe:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino 

sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega pro-
računa do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne pre-
mije za zavarovanje živali za primer bolezni. Najmanjši 
znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, največji pa 
1.000 EUR na upravičenca na leto.

Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
z odročnih krajev (Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de 
minimis)

Namen ukrepa:
– delno pokritje operativnih stroškov prevoza mleka 

iz odročnih, razpršenih območij Občine Trebnje.
Upravičenci:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec (izvajalec) transporta mora:
– predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transpor-

tih na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
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– predložiti seznam lokalnih odročnih prog, z na-
vedbo razdalj in številom prevozov letno,

– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/km v odroč-

nih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 50 % upravičenih 

stroškov za prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu 

koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let.

Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči – (Uredba 
komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
– omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za 

zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti ko-
riščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je te-
meljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.

Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja in 

zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Trebnje;

– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnič-
ne pomoči na področju kmetijstva;

– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski 
člani, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo kmetijske površine na območju Občine Trebnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci pod prvo in drugo alineo prejšnjega 

odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten 
letni program dela in seznam članov, upravičenci pod 
tretjo alineo pa ustrezna dokazila.

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju in to na podlagi objektivno oprede-
ljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo sku-
pine pro izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za 
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organi-
zacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in 

delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organizi-
ranja in stroški programov usposabljanja,

– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne sto-
ritve ali oglaševanje,

– na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, 
stroški izdaje publikacij, najemnine in opremljanje raz-
stavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave 
izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov,

– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj 
(prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi 
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da po-
samezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, 
razen za pro izvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 
in št. 1493/1999,

– stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predsta-
vljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcev danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpo-
stavitve internetne strani),

– stroški nadomeščanja kmeta med boleznijo in 
dopustom (strošek dela najete delovne sile).

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine 

Trebnje,
– za stroške splošnih storitev (na primer rutinsko 

davčno svetovanje, redne pravne storitve in svetova-
nja ali izobraževanja, ki so financirana iz drugih javnih 
sredstev).

Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov 

(brez DDV),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem,

– kadar je tehnična pomoč namenjena upravičen-
cem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in 
nekmetijskih pro izvodov, se upoštevajo določila pravila 
»de minimis«.

Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah (Uredba Komisije (ES) št.1998/2006 
o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe pri pomoči de mi-
nimis).

Namen ukrepa:
– z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za 

ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih 
idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je inve-
sticijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopol-
nilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že 
obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer: predelavi kme-
tijskih pro izvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, 
lesa, zelišč …), turizma na kmetiji, dejavnosti (storitve 
in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji 
ter pridobivanja in prodaje energije iz obnovljivih virov na 
kmetiji ali kompostiranje organskih snovi.

Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega 

gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z do-
polnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki 
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima 
sedež in kmetijske površine na območju Občine Trebnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vr-
sti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavno-
sti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08 – ZKme-1, 
12/14),

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po investi-
ciji, ki se sofinancira.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za 
leto 2014,

– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe 
oziroma dokončanja le-te,

– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gra-
dnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za 
adaptacijo objekta),

– predračune za nakup strojev ali opreme oziro-
ma predračune o potrebnih delih (vsi računi in dokazila 
o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne 
dejavnosti; v primerih, da je kmetija vključena v sistem 
DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec),

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de-
javnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, 
če le-ta še ni registrirana,
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– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti 
vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in strojev, razen trak-

torjev,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– najvišji delež dodeljene pomoči znaša do 50 % 

upravičenih stroškov (brez DDV) investicije za posame-
zne vrste dopolnilnih dejavnosti,

– predmet sofinanciranja so investicije do predra-
čunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV,

– skupna pomoč iz občinskega proračuna posa-
meznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 
10.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let.

Ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
– dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov 

kmetij, ki se izobražujejo v programih srednjih kmetij-
skih šol.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik 

kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije 

ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši 

imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci 
z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja srednjih kmetijskih šol, 

ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančne določbe:
– višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih 

štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo 
določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števi-
la prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha 
posameznega kandidata, vendar ne več kot 120 EUR 
/mesec.

4. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Ob-

čine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obve-
zno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje 
programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje 
v letu 2014«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni 
pisarni (soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospo-
darske dejavnosti ali na internetni strani http://www.
trebnje.si/.

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo 
k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v pro-
gramu določenih nalog in predvideti višino potrebnih 
sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo iz-
polnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene 
v tem razpisu.

5. Obravnava vlog in postopek odobritve
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v spre-

jemno pisarno občine ali oddane na pošti kot priporoče-
ne pošiljke do 25. 4. 2014. Za pravočasne se bodo štele 
vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročni-
ka: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, 
izpolnjene na razpisanih obrazcih morajo biti z vsemi 
zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pri-
pisom »Vloga na JR – Kmetijstvo 2014, ukrep: _____« 
(navedba ukrepa, kot npr.: naložbe / tehnična pomoč / 
dopolnilne dejavnosti / zavarovanja,…). Če se vlagatelj 
prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa po-
dročja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv 
in naslov vlagatelja.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravočasne, 
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obraz-
cih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci 
so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje, 
http://www.trebnje.si/.

Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku 
ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo 
s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane 
v postopku dodelitve sredstev.

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripra-
vila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo 
člani Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občin-
skem svetu Občine Trebnje. Komisija bo v vseh fazah 
postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo) dosledno spoštovala določbe 
o izogibanju nasprotju interesov. O dodelitvi sredstev 
po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije, 
župan Občine Trebnje s sklepom. Medsebojne obve-
znosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo 
s pogodbo.

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13 in 12/14).

6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po tele-
fonu vsak delovni dan na tel. 07/348-11-38, e-naslovu: 
silva.kek@trebnje.si, ali v prostorih občinske uprave 
Občine Trebnje, Oddelek za družbene in gospodarske 
dejavnosti, II. nadstropje, pisarna št. 24.

7. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge: vloge 
morajo biti oddane do 25. 4. 2014, oziroma za ukrep 9 
najpozneje do 17. 9. 2014.

Občina Trebnje
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Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 
Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), Odloka o proračunu Občine 
Šmarje pri Jelšah za leto 2014 (Uradni list RS, št. 9/14) 
in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti  

Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizator-

ja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV: 
SI 31214908.

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje so:
1. Stavbna zemljišča (1a in 1b), ki v naravi pred-

stavljajo zemljišča, primerna za gradnjo stavb. Gre za 
komunalno neopremljena stavbna zemljišča v poslovni 
coni Šmarje zahod, kjer je z Odlokom o prostorskih se-
stavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) predvideno območje 
storitvenih, pro izvodnih in trgovskih dejavnosti ter obmo-
čje eno in dvostanovanjskih stavb. Predmetno zemljišče 
se nahaja na obrobju naselja Šmarje pri Jelšah.

Investitor si mora potrebne priključke urediti sam na 
lastne stroške, v skladu s pogoji pristojnih upravljavcev 
komunalne infrastrukture, ki jih je že pridobil prodajalec, 
in sicer:

– za napajanje poslovne cone Šmarje zahod na 
omenjenih parcelah, je električna energija na voljo na 
20kV kablovodu pri Agipu, za priključitev objektov na 
distribucijsko omrežje pa bo potrebno zgraditi novo 
transformatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonapetostne 
priključne vode,

– za zagotavljanje potrebnih količin vode za gaše-
nje, bo potrebna postavitev več hidrantov, zaradi česar 
bo potrebno zagotoviti nov cevovod, dimenzije minimal-
no fi 90 mm. Dolžina novega cevovoda bo ca. 500 m,

– za ureditev odvajanja fekalnih odpadnih vod, bo 
potrebno zgraditi nov priključni cevovod oziroma okoli 
700 m ločene fekalne kanalizacije,

– meteorne vode se bodo odvajale po ločenem 
cevovodu v vodotok,

– za dovoz v poslovno cono se bo uporabljal ob-
stoječ cestni priključek nekategorizirane lokalne ceste, 
ki poteka do več stanovanjskih hiš in ribnika. Na podlagi 
veljavne zakonodaje je potrebno na glavni cesti G2-107 
urediti 3. pas.

Predmet prodaje sta:
a) stavbno zemljišče – parcele št. 19/4 (7119 m2), 

19/2 (2390 m2) in 17/25 (796 m2), v skupni izmeri 
10.305 m2, k.o. 1201-Zadrže in

b) stavbno zemljišče – parcele št. 17/14 (3056 m2) 
in 17/30 (130 m2), v skupni izmeri 3186 m2, k.o. 1201-Za-
drže.

2. Stavbna zemljišče (zelene površine) – par. 
št. 220/1 (1.483 m2), 219/3 (1.511 m2) in 219/5 
(3.120 m2), v skupni izmeri 6.114 m2, vse k.o. Pijovci, ki 
v naravi predstavljajo zelene površine med vodotokom 
Lemberžica in lokalno cesto LC 406 101, opredeljene 
z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega pla-
na Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 
in 118/04). Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju 
poslovne cone Mestinje. Zemljišča niso primerna za 
gradnjo stavb.

3. Stavbna zemljišča (3.a in 3.b), ki v naravi pred-
stavljajo zemljišča primerna za gradnjo stavb v Bevkovi 
ulici – Šmarje pri Jelšah. Možna je priključitev na nasle-
dnjo komunalno opremo (dovozna cesta, kanalizacija, 
vodovod, elektrika, telefon). Zemljišče pod točko 3.a ima 
zagotovljen kanalizacijski priključek na parceli, vodo-
vodni priključek pa v neposredni bližini dovozne ceste, 
zemljišči pod točko 3.b imata zagotovljen kanalizacijski 
in vodovodni priključek na parceli. Investitor si mora pri-
ključke urediti sam na lastne stroške in pridobiti potreb-
ne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne 
infrastrukture. Na podlagi določil Odloka o prostorskih 
sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Je-
lšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) je zemljišče 
opredeljeno kot območje eno in dvostanovanjskih stavb. 
Prostorsko se ureja v skladu z določili Odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93). Predmet prodaje sta:

a) stavbno zemljišče – parcela št. 235/15 (795 m2), 
k.o. Šmarje pri Jelšah in

b) stavbno zemljišče – parceli št. 235/17 (353 m2) 
in 235/19 (244 m2), v skupni izmeri 597 m2, obe k.o. 
Šmarje pri Jelšah.

Izklicna cena:
– k 1.a) – za zemljišče v poslovni coni Šmarje za-

hod (stavbno zemljišče pod točko 1.a) znaša 301.000 €, 
ki ne vključuje 22 % DDV.

– k 1.b). – za zemljišče v poslovni coni Šmar-
je zahod (stavbno zemljišče pod točko 1.b) znaša 
83.500,00 €, ki ne vključuje 22 % DDV.

– k 2. – za zemljišče (zelene površine) na obrobju 
poslovne cone Mestinje v k.o. Pijovci (stavbno zemljišče 
pod točko 2.) znaša 9.800,00 €, ki ne vključuje 22 % 
DDV.

– k 3.a) – za zemljišče v Bevkovi ulici, Šmarje 
pri Jelšah (stavbno zemljišče pod točko 3.a) znaša 
22.500 €, ki ne vključuje 22 % DDV.

– k 3.b) – za zemljišče v Bevkovi ulici, Šmarje 
pri Jelšah (stavbno zemljišče pod točko 3.b) znaša 
16.900 €, ki ne vključuje 22 % DDV.

V izklicni ceni za nepremičnine pod točko 1.a, 1.b in 
3.a, 3.b. je zajeta vrednost stavbnega zemljišča brez ko-
munalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred 
izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. 
V izklicni ceni niso zajeti stroški infrastrukturnih priključ-
kov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega 
dovoljenja si zagotovi kupec sam.

Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se 
po sistemu videno – kupljeno.

Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse ne-

premičnine je 200,00 EUR.

Javne dražbe
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IV. Pogoji prodaje
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 

30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne pod-
piše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na 
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo.

– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo 
ponudil najvišjo ceno.

– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino 
v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupni-
na se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, 
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila 
RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku, 
je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem roku po skle-
njeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 
Položena kavcija se všteje v kupnino.

– Za stavbna zemljišča pod točko 1.a, 1.b, 2., 3.a 
in 3.b, bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in stro-
šek vknjižbe.

V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 3. 4. 2014, v sejni sobi Občine 

Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 
3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer:

– Za dražbo nepremičnin pod točko 1.a (parc. 
št. 19/4, 19/2 in 17/25, k.o. Zadrže), z začetkom ob 
10. uri,

– Za dražbo nepremičnin pod točko 1.b (parc. 
št. 17/14 in 17/30, k.o. Zadrže), z začetkom ob 10.15,

– Za dražbo nepremičnine pod točko 2. (parc. 
št. 220/1, 219/3 in 219/5, k.o. Pijovci), z začetkom ob 
10.30,

– Za dražbo nepremičnine pod točko 3.a (parc. 
št. 235/15, k.o. Šmarje pri Jelšah), z začetkom ob 10.45,

– Za dražbo nepremičnine pod točko 3.b (parc. 
št. 235/17, 235/19, k.o. Šmarje pri Jelšah), z začetkom 
ob 11.15.

Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 uro pred 
začetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. 
točke te objave.

VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu,

– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nana-
šati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti pod-
pis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se 
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,

– predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se 
prijavi pravna oseba,

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziro-
ma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik.

Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi 
vse pravilne in pravočasne prijave.

VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati 

kavcijo, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun Obči-
ne Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri 
Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo kavcije 
– javna dražba s pripisom predmeta dražbe«.

Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna 
v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni 
dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po 
zaključku javne dražbe.

Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, 
prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo prodajalec zadrži tudi 
v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne 
sprejme niti izklicne cene.

VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše in-
formacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled 
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri 
Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka 
Berk.

IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko 
s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do 
sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka 
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.

X. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja 
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13). Javna dražba in dražbena pravila so 
objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah: 
www.smarje.si.

Občina Šmarje pri Jelšah

 Ob-1754/14

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Načrta ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, 
ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel 
Občinski svet Občine Ribnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 611/212, k.o. 1616 – Velike Poljane, 

v izmeri 2.884 m2,
parc. št. 1258/38, k.o. 1617 – Sušje, v izmeri 

6.709 m2,
parc. št. 1258/55, k.o. 1617 – Sušje, v izmeri 

461 m2, (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 
10.054 m2);

b) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
787 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 6);

c) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
804 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 7);

d) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
432 m2,

parc. št. 1701/3, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
177 m2,

parc. št. 1702/5, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
190 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 8);

e) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
420 m2,

parc. št. 1701/2, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
375 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 9);

f) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
895 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 12);

g) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
9.356 m2,

parc. št. *121, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 343 m2, 
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2);

h) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
6.480 m2,

parc. št. 1944/1, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
798 m2,
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parc. št. 1945/1, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
1.063 m2,

parc. št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 
151 m2, (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 
8.492 m2).

Nepremičnine pod točko 2.a) imajo status stavbnih 
zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, ki v dolžino meri 
cca. 130 m in v širino cca. 80 m. Kompleks je primeren 
za delitev v več parcel. Kompleks se nahaja na sever-
nem obrobju naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je 
v celoti poraščen z gozdom, dostop je možen le z ene 
strani po asfaltirani občinski cesti, samostojni dostop 
ima le parc. št. 611/212, k.o. Velike Poljane, zaradi česar 
je potrebno vse tri nepremičnine obravnavati kot celoto. 
Komunalno opremljeno je zemljišče parc. št. 611/212, 
k.o. Velike Poljane in sicer z elektriko in telekomunikacij-
skim omrežjem, priključek na vodovod je oddaljen 35 m, 
javna kanalizacija ni izvedena.

Nepremičnine pod točkami 2.b) – 2.f) (zemljišča za 
gradnjo stavb v naselju Grčarice) imajo status stavbne-
ga zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Gr-
čarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanj-
ska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, 
ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, 
kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. 
Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko 
ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Do-
lenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno 
graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno 
infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z as-
faltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovo-
dnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Pred-
videna pa je tudi dograditev in posodobitev komunalne 
ureditve za novo stanovanjsko sosesko.

V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga pla-
ča investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11).

Nepremičnine pod točkama 2.g) in 2.h) (območje 
nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega 
zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se ze-
mljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, 
v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelen-
dol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in 
kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena 
z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodo-
vodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po 
podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka 
ni možen direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi TK 
omrežje v podzemni izvedbi.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 
2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a) 

101.500,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 6 

pod točko 2.b) 13.851,20 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 7 
pod točko 2.c) 14.150,40 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 8 
pod točko 2.d) 14.062,40 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 9 
pod točko 2.e) 13.992,00 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR,

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 12 
pod točko 2.f) 15.752,00 EUR, najnižji znesek višanja: 
200 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 
97.080,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.h) 
84.920,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR.

Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 
22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je 
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje 
računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na tran-
sakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. 
Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje 
pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, 
če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana 
varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 8. aprila 2014, v sejni sobi 

Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in 
sicer za predmete:

– pod 2.a) ob 12. uri,
– pod 2.b – 2.f) ob 12.30,
– pod 2.g – 2.h) ob 13.30,
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 

varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo 
bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski 
račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 
DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi infor-
macijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, 
kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837-20-10.

11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument 
(fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko 
računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogo-

jev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, 
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. 
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribni-
ca zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po 

načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali 
garancij za nepremičnine,
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– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključ-
no z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom 
na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-
novana s sklepom župana v skladu z uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek 
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega 
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

Št. 478-0032/2013 Ob-1764/14

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10 in naslednji), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji) ter 
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem 
št. 032-0010/2013, z dne 11. 12. 2013, Občina Ravne 
na Koroškem objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin namenjenih  

za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 

dražbe je Občina Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, 
DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 
Koroškem.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
a) Nepremičnina z oznako E3

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/7, k.o. Kotlje 898 m2 28.736,00 EUR

b) Nepremičnina z oznako E4 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/8, k.o. Kotlje 912 m2 29.184,00 EUR

c) Nepremičnina z oznako E5

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/9, k.o. Kotlje 913 m2 29.216,00 EUR

č) Nepremičnina z oznako E6

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/10, k.o. Kotlje 894 m2 28.608,00 EUR

d) Nepremičnina z oznako E7

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/11, k.o. Kotlje 925 m2 29.600,00 EUR

e) Nepremičnina z oznako E8

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/13, k.o. Kotlje 857 m2 27.424,00 EUR

f) Nepremičnina z oznako E9

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/14, k.o. Kotlje 826 m2 26.432,00 EUR

g) Nepremičnina z oznako E10

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/15, k.o. Kotlje 825 m2 26.400,00 EUR

h) Nepremičnina z oznako E11

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/16, k.o. Kotlje 825 m2 26.400,00 EUR

i) Nepremičnina z oznako E12

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/17, k.o. Kotlje 826 m2 26.432,00 EUR

j) Nepremičnina z oznako D3

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/30, k.o. Kotlje 825 m2 26.400,00 EUR

k) Nepremičnina z oznako D4

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/29, k.o. Kotlje 851 m2 27.232,00 EUR

l) Nepremičnina z oznako D5

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/28, k.o. Kotlje 863 m2 27.616,00 EUR

m) Nepremičnina z oznako D6 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/27, k.o. Kotlje 852 m2 27.264,00 EUR

n) Nepremičnina z oznako D7 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/26, k.o. Kotlje 837 m2 26.784,00 EUR

o) Nepremičnina z oznako D8 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/24, k.o. Kotlje 812 m2 25.984,00 EUR

p.) Nepremičnina z oznako D9 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/23, k.o. Kotlje 826 m2 26.432,00 EUR

r) Nepremičnina z oznako D10 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/22, k.o. Kotlje 825 m2 26.400,00 EUR

s) Nepremičnina z oznako D11 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/21, k.o. Kotlje 825 m2 26.400,00 EUR
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š) Nepremičnina z oznako D12 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/20, k.o. Kotlje 826 m2 26.432,00 EUR

Občina prodaja tudi 4 gradbene parcele z oznakami 
E2, E13, D2 in D13. Predmetne parcele so v solastnini 
občine in fizične osebe. Lastnik (fizična oseba) je podal 
soglasje, da bo prodal svoj del parcele pod enakimi po-
goji kot bodo doseženi na javni dražbi.

V skladu z navedenim v prejšnjem odstavku občina 
prodaja še:

t) Nepremičnina z oznako E2 (celotna gradbena 
parcela je razdeljena na parc. št. 87/6, v izmeri 703 m2, 
katere lastnik je občina in parc. št. 78/3, v izmeri 176 m2 
katere lastnik je fizična oseba). 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/6, k.o. Kotlje 703 m2 22.496,00 EUR

u) Nepremičnina z oznako E13 (celotna gradbena 
parcela je razdeljena na parc. št. 87/18, v izmeri 633 m2, 
katere lastnik je občina in parc. št. 78/6, v izmeri 193 m2 
katere lastnik je fizična oseba). 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/18, k.o. Kotlje 633 m2 20.256,00 EUR

v) Nepremičnina z oznako D13 (celotna gradbena 
parcela je razdeljena na parc. št. 87/19, v izmeri 699 m2, 
katere lastnik je občina in parc. št. 78/8, v izmeri 127 m2 
katere lastnik je fizična oseba). 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/19, k.o. Kotlje 699 m2 22.368,00 EUR

z) Nepremičnina z oznako D2 (celotna gradbena 
parcela je razdeljena na parc. št. 87/31, v izmeri 753 m2, 
katere lastnik je občina in parc. št. 78/12, v izmeri 48 m2 
katere lastnik je fizična oseba). 

Parc. št. Površina Izklicna cena  
(32 EUR/m2)

87/31, k.o. Kotlje 753 m2 24.096,00 EUR

Nepremičnine so parcelirane. Prenos posameznih 
nepremičnin v lastništvo bo izveden po izgradnji celotne 
komunalne infrastrukture. Gradnja na nepremičninah bo 
možna po končani komunalni ureditvi s strani občine. 
Nepremičnine, ki so predmet prodaje so bremen proste, 
razen morebitnih stvarnih služnostnih pravic za gradnjo 
in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Načrt grad-
benih parcel z oznakami je razviden iz Priloge 1 tega 
razpisa (priloga 1 je objavljena na spletni strani občine 
www.ravne.si).

3. Pogoji prodaje in vrsta pravnega posla
3.1. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-

be, je sklenitev predpogodbe k prodajni pogodbi.
* Opomba: Kupci s sklenitvijo predpogodb še ne 

bodo postali lastniki nepremičnin.
3.2. Posamezna nepremičnina bo prodana dražite-

lju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3.3. Z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo kupnino 

se sklene predpogodba v roku 15 dni po izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Predmet predpogodbe so grad-
bene parcele navedene pod točko 2 tega razpisa. Po 
izgradnji komunalne opreme se bodo sklenile prodajne 
pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 

vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu 
kupljena nepremičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi.

3.4. Na izklicane cene kupec plača še davek na 
promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve ter 
stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo 
na ime kupca.

3.5. Vsak kupec lahko kupi samo eno parcelo.
3.6. Bistvene sestavine pogodbe (poleg plačila ku-

pnine) so še:
– zaključena izgradnja stanovanjskega objekta 

do III. gradbene faze (v skladu z definicijo Inženirske 
zbornice Slovenije to pomeni: zaključena konstrukcijska 
gradbena dela vseh etaž in podstrešja; izvedba strešne 
konstrukcije in izvedba krovskih del) v roku 5 let od 
sklenitve prodajne pogodbe; kolikor kupec ne bo ravnal 
v skladu s tem, se prodajna pogodba razveljavi.

– prepoved odtujitve nepremičnin za obdobje 5 let 
po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma do izgradnje sta-
novanjskega objekta do III. gradbene faze;

*Opomba: Odtujitev je mogoča s soglasjem občine;
– odkupna pravica v korist prodajalca za dobo 5 let 

od sklenitve prodajne pogodbe oziroma do izgradnje 
stanovanjskega objekta do III. gradbene faze, pod pogoji 
iz sklenjene prodajne pogodbe in po ceni, ki je enaka 
izklicani ceni, revalorizirani z indeksom cen življenjskih 
potrebščin.

*Opomba: Občina ima v vsakem primeru v skladu 
z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 
in naslednji) zakonito predkupno pravico na nepremič-
ninah.

4. Najnižji znesek višanja za posamezno nepremič-
nino je 50,00 €.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina v višini 90 % izklicane cene za posamezno 

gradbeno parcelo in akontacija komunalnega prispevka 
v višini 4.000,00 evrov se plača v roku 30 dni od skleni-
tve predpogodbe. Preostanek kupnine se plača v roku 
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena se-
stavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Občini Ravne na 

Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, dne 
9. 4. 2014, s pričetkom ob 11. uri. Točen vrstni red draž-
be posameznih nepremičnin bo znan pred dnem izved-
be javne dražbe, o čemer bodo dražitelji z vplačano 
varščino obveščeni preko elektronskih naslovov. Vrstni 
red javne dražbe pa bo objavljen tudi na spletni strani 
občine, www.ravne.si

7. Višina varščine
Varščina za posamezno nepremičnino se naka-

že na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. SI56 
0130 3010 0009 987, z navedbo namena nakazila »Var-
ščina za parcelo »x« (namesto x je potrebno obvezno 
napisati oznako nepremičnine kot je določena v 2. Točki 
tega razpisa, za katero se nakazuje varščina)«.

Višina varščine za posamezno nepremičnino je 
3.000,00 EUR.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje do 4. 4. 
2014.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 
8 dni po opravljeni javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi (ne bodo dražili nobene parcele), 
se varščina zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne vplača kupni-
ne, se varščina zadrži. Varščina se ne zadrži v primeru, 
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če bo dražitelj pred tem dražil drugo parcelo, za katero 
je prav tako vplačal varščino in uspel.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
metov javne dražbe:

Informacije o predmetu prodaje lahko interesenti 
pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure 
in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. 
do 13. ure pri Katji Burja, na tel. 02/821-60-15. Ogled je 
možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na 
e-mail: katja.burja@ravne.si.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo samo fizične osebe 

(Opomba: V primeru, da bodo posamezniki želeli vpis 
lastninske pravice kot solastnine oziroma skupne la-
stnine kot npr. primer zakonskih partnerjev, je potrebno 
obvezno v prijavi k javni dražbi navesti podatke vseh 
solastnikov), ki lahko v skladu s pravnim redom Repu-
blike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastniki 
nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se 
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– vplača varščino za nepremičnino, ki jo draži 
in predloži potrdilo o njenem vplačilu najkasneje do 
7. 4. 2014, pri čemer oseba, zaradi identifikacije obve-
zno predloži izjavo, ki je priloga 2 tega razpisa (priloga je 
dostopna na spletni strani občine, www.ravne.si) in sicer 
prav tako najkasneje do 7. 4. 2014;

– predloži pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če 
oseba draži v imenu koga drugega;

– predloži izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je prilo-
ga 2 tega razpisa najkasneje do 7. 4. 2014;

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
Pred izvedbo javne dražbe se bo preverila identite-

ta dražiteljev in izpolnjevanje pogojev za pristop k javni 
dražbi.

10. Ostale določbe
– Nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

– Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture se lah-
ko konfiguracija terena spremeni.

– Objava javne dražbe ne zavezuje prodajalca, da 
z uspelim dražiteljem sklene pravni posel za nepremič-
nino, ki je predmet javne dražbe.

Prodajalec lahko prekine ali razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, dražitelji pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za morebitni 
prevzem dokumentacije. Dražiteljem bo v tem primeru 
brezobrestno vrnjena vplačana varščina.

– Na dražbi so lahko prisotne samo osebe – draži-
telji, ki so vplačali varščino.

– Pred izvedbo javne dražbe bo občina organizira-
la informativni dan za vse interesente in sicer dne 2. 4. 
2014 ob 15. uri, v prostorih Občine Ravne na Koroškem.

11. Pomen posameznih izrazov
– Izklicna cena = cena, ki jo postavi prodajalec kot 

izhodiščno ceno
– Izklicana cena = najvišja ponujena cena s strani 

dražiteljev
– Trenutno so gradbene parcele komunalno ne-

urejene, ki pa bodo ob podpisu prodajne pogodbe že 
komunalno opremljene.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 4780-914/2010-38 Ob-1805/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-

ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe so pozidana zemljišča:
– parc. št. 84/14 (ID znak 1738-84/14-0), v izmeri 

311 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
– parc. št. 84/15 (ID znak 1738-84/15-0), v izmeri 

19 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
– parc. št. 84/16 (ID znak 1738-84/16-0), v izmeri 

96 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
– parc. št. 84/17 (ID znak 1738-84/17-0), v izmeri 

78 m2, k.o. 1738 – Dravlje;
– parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0), v izmeri 

60 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora DR-610, 
z namembnostjo BD – površine drugih območij.

Nepremičnine so obremenjene z nepravo stvarno 
služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne 
služnosti v javno korist z dne 19. 4. 2007, vknjižena 
služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in 
rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, trajne in neo-
virane uporabe in nadzora objekta v korist Elektro Ljub-
ljana, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, 
Slovenska c. 58, Ljub ljana.

Izklicna cena:
– parc. št. 84/14, v izmeri 311 m2, k.o. 1738 – Dra-

vlje, v znesku 62.200,00 EUR;
– parc. št. 84/15, v izmeri 19 m2, k.o. 1738 – Dravlje, 

v znesku 3.800,00 EUR;
– parc. št. 84/16, v izmeri 96 m2, k.o. 1738 – Dravlje, 

v znesku 19.200,00 EUR;
– parc. št. 84/17, v izmeri 78 m2, k.o. 1738 – Dravlje, 

v znesku 15.600,00 EUR;
– parc. št. 84/18, v izmeri 60 m2, k.o. 1738 – Dravlje, 

v znesku 12.000,00 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajne pogodbe ne bodo sklenjene v obliki 

notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnine pod točko 2.1. bodo prodane 

dražiteljem, ki bodo ponudili najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uvelja-

vitev predkupne pravice bodo z najugodnejšimi dražitelji 
sklenjene pogodbe. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal 
pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Me-
stna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcem nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;
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4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano 
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Mestne občine Ljub ljana odprtega pri Banki Slo-
venije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
007-432000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne po-
godbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe se bodo vršile dne 1. 4. 2014 na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom

– ob 10. uri, za zemljišče parc. št. 84/14, k.o. Dra-
vlje,

– ob 10.30, za zemljišče parc. št. 84/15, k.o. Dra-
vlje,

– ob 11. uri, za zemljišče parc. št. 84/16, k.o. Dra-
vlje,

– ob 11.30, za zemljišče parc. št. 84/17, k.o. Dra-
vlje,

– ob 12. uri, za zemljišče parc. št. 84/18, k.o. Dra-
vlje.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali 
osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni 
podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati 

varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, 
odprtega pri Banki Slovenije,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 84/14, k.o. Dravlje«;

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 84/15, k.o. Dravlje«;

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 84/16, k.o. Dravlje«;

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 84/17, k.o. Dravlje«;

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 84/18, k.o. Dravlje«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na jav-
ni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in infor-
macije za ogled zemljišča pod točko 2.1., dobijo intere-
senti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Odde-
lek za ravnanje z nepremičninami, tel. št. 01/306-41-76, 
kontaktna oseba je Irena Plausteiner.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 110-6/2014 Ob-1725/14

Svet Centra za socialno delo Metlika razpisuje, na 
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPD-ZC, 127/06 – ZJPZ), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,41/07 – popr., 122/07 
Odl. US: U-I11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 ZUPJS 
in 57/12), 12. člena Statuta Centra za socialno delo Me-
tlika, ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Metlika 
z dne 27. 2. 2014, prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Metlika.

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko izbran/iz-
brana kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene 
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih 
izkušenj in opravljen izpit iz področja socialnega var-
stva, ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV ter 
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vo-
dilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju soci-
alnega varstva in opravljen strokovni izpit iz področja 
socialnega varstva,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje,

– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a 
tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za 
vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi 
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom 
RS za splošno izobraževanje, mora pa ga opraviti 
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja/ice.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 

naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa 
na naslov: Center za socialno delo Metlika, Naselje 
Borisa Kidriča 5a, 8330 Metlika, z oznako »Ne odpiraj – 
razpis za direktorja«.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po 
končanem izbirnem postopku..

Svet Centra za socialno delo Metlika

 Ob-1757/14

Na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na 3. 
seji dne, 6. 3. 2014, Svet zavoda Osnovne šole Anice 
Černejeve Makole, Makole 24, 2321 Makole, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-

kovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didira se lahko tudi brez ravnateljskega izpita, imenovani 
ravnatelj-ica pa si ga mora pridobiti najpozneje eno leto 
po začetku mandata),

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat-ka ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj,

– program vodenja zavoda,
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 

Svet zavoda Osnovne šole Anice Černejeve Makole, 
Makole 24, 2321 Makole z oznako: »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidati-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Osnovne šole Anice Černejeve Makole

Št. 0141-1/2014/1 Ob-1759/14

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZUJIK – uradno prečiščeno bese-
dilo, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 
18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 
ZJZP) in drugega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut (Uradni list 
RS, št. 15/14) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis 
za delovno mesto

direktorja javnega zavoda Slovenski gledališki 
inštitut.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– je dosegel najmanj sedmo raven izobrazbe: uni-
verzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo 
ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge 
bolonjske stopnje,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delovnih mestih,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
kulture,

– ima znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– ima znanje najmanj enega svetovnega jezika na 

višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 

Razpisi delovnih mest
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se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobraz-
be – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, 
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo 
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezi-
kov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošol-
ske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno 
opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem 
študiju.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo in razvojne cilje inštituta za mandatno ob-

dobje (5 let);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študij-
skega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka 
študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih de-
lovnih mestih,

2. delovne izkušnje na področju kulture (opis mora 
vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali 
pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum 
začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kan-
didata, po predhodnem mnenju sveta javnega za-
voda, imenoval za direktorja javnega zavoda za ob-
dobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, 
s predsed nikom sveta javnega zavoda Slovenski gle-
dališki inštitut.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Slovenski gledališki 
inštitut« v tridesetih dneh dneh po objavi javnega raz-
pisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cven-
kel-lesjak@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 162/1000 Ob-1776/14

Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
na podlagi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šol-
stvo št. 021-04/95-6/1-8 z dne 6. 7. 1995 in skle-
pov Vlade RS o Spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo št. 024-13/2000-1 
z dne 19. 10. 2000, št. 024-13/2000-2 z dne 
6. 11. 2000, št. 024-13/2001-1 z dne 26. 7. 2001, 

št. 024-13/2001-4 z dne 30. 1. 2003, št. 024-13/2001-7 
z dne 18. 11. 2003, št. 01403-44/2005/5 z dne 
22. 11. 2005, št. 01403-3/2007/6 z dne 23. 1. 2007, 
št. 01403-168/2009/5 z dne 5. 1. 2010 in 21. člena 
Statuta Zavoda RS za šolstvo, št. 0071-4/2010 z dne 
27. 5. 2010, objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja Zavoda Republike Slovenije za šol-
stvo (m/ž).

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (uni-

verzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna 
s specializacijo oziroma magisterijem – druga bolonj-
ska stopnja),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat za direktorja Zavoda RS za šolstvo mora 

v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in 
delovanja Zavoda RS za šolstvo.

Mandat direktorja Zavoda RS za šolstvo traja štiri 
leta. Direktor Zavoda RS za šolstvo je lahko ponovno 
imenovan.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti 
naslednje:

– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev 
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec 
in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri 
je bila izobrazba pridobljena ter kopijo dokazila o prido-
bljeni izobrazbi;

– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposli-
tvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum 
prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delo-
dajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem 
delodajalcu in navede zahtevano stopnjo izobrazbe za 
delovno mesto, ki ga je zasedal;

– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku;

– dokazilo o znanju tujega jezika.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življe-

njepisom, zahtevanimi izjavami, potrdili, dokazilo in svo-
jo zamisel razvoja in delovanja Zavoda RS za šolstvo 
v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Zavoda RS 
za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljub ljana s pripi-
som »Za razpis direktorja«.

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v roku 
30 dni od dneva objave javnega razpisa.

Vse dodatne informacije dobite pri Karmen Košir, 
na tel. 01/300-51-05.

V besedilu razpisa za direktorja uporabljeni izrazi, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za moške in ženske.

Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

Št. 16 Ob-1777/14

Svet Vrtca Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi sklepa številka 33 iz 6. seje sveta, ki je 
bila 27. 2. 2014, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 
– ZPCP-2D).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.
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Predvideni začetek dela bo dne 13. 9. 2014.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora 
pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku 
mandata,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega deja-
nja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-
braževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a),

– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici 

na naslov: Svet Vrtca Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 
Ljub ljana, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Vrtca Ciciban, Ljub ljana

 Ob-1779/14

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 
ZJZP) in 9. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije 
št. 01403-5/2008/4 z dne 18. 3. 2008 o ustanovitvi jav-
nega zavoda Šola za ravnatelje, 17. člena Statuta Šole 
za ravnatelje in 27. člena Poslovnika o delu sveta Šole 
za ravnatelje, Šola za ravnatelje objavlja javni razpis 
za delovno mesto

direktorja javnega zavoda, Šola za ravnatelje, 
Predoslje 39, 4000 Kranj.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– visokošolska izobrazba, pridobljena po študijskih 
programih tretje stopnje oziroma visokošolska izobraz-
ba in opravljen magisterij znanosti;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
vzgoje in izobraževanja;

– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih 
mestih in

– znanje najmanj enega tujega jezika.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– Europass življenjepis;
– načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih 

štirih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izo-

brazbe;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih de-

lovnih izkušenj;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na 
vodilnih delovnih mestih in

– dokazilo o znanju tujega jezika.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor ŠR« v petnajstih dneh 
po objavi javnega razpisa na naslov: Šola za ravnate-
lje, Predoslje 39, 4000 Kranj. Kandidati lahko dodatna 
pojasnila dobijo po tel. 031/603-609.

O rezultatu razpisa bodo kandidati obveščeni 
v roku osmih dni po izdaji sklepa o izbiri. Kandidat bo 
imenovan za obdobje štirih let.

Šola za ravnatelje

Št. 281/14 Ob-1811/14

Svet zavoda Osnovne šole Kozje, Kozje 131, 3260 
Kozje, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 
6. 3. 2014 razpisuje delovno mesto za

ravnatelja/ravnateljico.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedago-
ške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Za-
četek dela bo 1. 9. 2014.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziro-
ma mora kandidat/ka ravnateljski izpit opraviti v roku 
enega leta od začetka mandata

– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju (fotokopijo delovne knjižice oziroma izpis obdo-
bij zavarovanja ZPIZ-a)

– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat/ka ni v kazenskem postopku – s priloženo izja-
vo, da pri kateremkoli drugem sodišču, tudi izven kraja 
prebivališča zoper kandidata/ko ni uveden kazenski po-
stopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici 
na naslov: Svet zavoda OŠ Kozje, Kozje 131, 3260 
Kozje z oznako Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
šole za mandatno obdobje ter kratek življenjepis. Kan-
didati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Kozje

Št. 11/2014 Ob-1812/14

Svet zavoda Osnovne šole Blaža Kocena Poni-
kva, Ponikva 29/a, 3232 Ponikva, na podlagi 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) 
in sklepa Sveta zavoda z dne 11. 3. 2014, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D;).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 17. 8. 2014.
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Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpi-
sa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Blaža Kocena 
Ponikva, Ponikva 29/a, 3232 Ponikva, z oznako “Prijava 
na razpis za ravnatelja/ico”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Osnovne šole Blaža Kocena Ponikva
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 Ob-1799/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 
4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v na-
daljevanju: Ministrstvo) objavlja

javni poziv
za sofinanciranje projektov, ki so bili v letih  
2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa  

EU Kultura (2007–2013) in MEDIA 2007  
in v letu 2014 še vedno potekajo ter jih bo v letu 

2014 sofinancirala Republika Slovenija  
iz proračuna, namenjenega za kulturo  

(v nadaljevanju: javni poziv,  
oznaka JP-EUKULTURA-2014)

1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet in področje ter cilji poziva:
Predmet poziva
Ministrstvo za kulturo RS tudi v letu 2014 izvaja 

sofinanciranje projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 
izbrani na razpisih programov EU Kultura (2007–2013) 
in MEDIA 2007 in v letu 2014 še vedno potekajo. Mini-
strstvo bo, glede na navedeno, v letu 2014 sofinanciralo:

(a) uspešne prijavitelje v okviru programa Kultura:
– 15 % vložka vodje projekta, navedenega v vlogi za 

Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 5000 €);
– 10 % vložka soorganizatorja, navedenega v vlogi 

za Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 2000 €) 
(projekti sodelovanja, evropski kulturni festivali);

– 10 % podpore EU (vendar do največ 1000 €) v pri-
meru prevodnih projektov;

(b) uspešne prijavitelje v okviru programa MEDIA 
2007:

– 15 % vložka producenta, navedenega v vlogi za 
Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 5000 €) – 
razvoj samostojnih projektov, razvoj skupine projektov;

– 10 % vložka distributerja, navedenega v vlogi za 
Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 2000 €) – 
avtomatična podpora za distributerje;

– 10 % vložka distributerja, navedenega v vlogi za 
Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 1000 €) – 
selektivna podpora za distributerje.

Ministrstvo za kulturo bo pogodbe o sofinancira-
nju sklenilo z upravičenimi izvajalci, ki bodo predloži-
li izpolnjeni obrazec z obveznimi prilogami, iz katerih 
bo razvidna aktivna udeležba v aktivnostih, financiranih 
v okviru programov EU Kultura ali MEDIA 2007 v letih 
2013 in 2014, višina lastnega vložka v projekt in višina 
podpore EU. Odobreni znesek podpore ministrstva bo 
lahko namenjen le kritju tistega deleža stroškov projekta 
v letu 2014, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti 
sredstev iz državnega ali lokalnih proračunov oziroma iz 
prispevka EU.

Področje poziva
Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in 

posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in 

mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih prijavitelji 
delujejo.

Cilji poziva
Ukrep je namenjen spodbujanju mednarodnega 

povezovanja slovenskih umetniških ustvarjalcev in or-
ganizacij.

3. Pomen izrazov:
V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 

obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

Upravičen prijavitelj: pravna oseba, ki je bila v letu 
2012 ali 2013 izbrana na razpisih programov EU Kultura 
(2007–2013) ali MEDIA 2007 in katere projektne aktiv-
nosti v letu 2014 še vedno potekajo; skladno s progra-
moma Kultura in MEDIA 2007 so to:

– Vodja projekta sodelovanja: pravna oseba, 
ki je bila izbrana na razpisih programa EU Kultura 
(2007–2013) za projekte sodelovanja za leto 2012 ali 
2013, je v pogodbi z Izvajalsko agencijo EU za izobraže-
vanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju 
EACEA) opredeljena kot vodja projekta in izvaja upravi-
čene projektne dejavnosti tudi v letu 2014.

– Soorganizator projekta sodelovanja: pravna ose-
ba, ki je bila izbrana na razpisih programa EU Kultura 
(2007–2013) za projekte sodelovanja za leto 2012 ali 
2013, je v pogodbi z Izvajalsko agencijo EACEA opre-
deljena kot soorganizator projekta in izvaja upravičene 
projektne dejavnosti tudi v letu 2014.

– Založba oziroma vodja prevodnega projekta: 
pravna oseba, ki je bila izbrana na razpisih programa EU 
Kultura (2007–2013) za projekte literarnega prevajanja 
za leto 2012 ali 2013 in izvaja upravičene projektne de-
javnosti tudi v letu 2014 skladno s pogodbo z Izvajalsko 
agencijo EACEA.

– Producent: pravna oseba, katere glavna dejav-
nost je avdiovizualna produkcija in je bila izbrana na 
razpisu programa MEDIA 2007 za razvoj samostojnih 
projektov in/ali razpisu za razvoj skupine projektov za 
leto 2012 ali 2013 ter izvaja upravičene projektne dejav-
nosti skladno s pogodbo z Izvajalsko agencijo EACEA 
tudi v letu 2014.

– Distributer: pravna oseba, katere glavna dejav-
nost je kinematografska distribucija filmov in je bila iz-
brana na razpisih MEDIA 2007 za selektivno in/ali av-
tomatično distribucijo tujih evropskih filmov v Sloveniji 
za leto 2012 ali 2013 ter izvaja upravičene projektne 
dejavnosti skladno s pogodbo z Izvajalsko agencijo EA-
CEA tudi v letu 2014.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na JP-EUKULTURA-2014 se lahko prijavijo upra-

vičene osebe, ki so bile izbrane v okviru razpisnih po-
stopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa 
EU Kultura za leto 2012 ali 2013 in v času prijave na po-
ziv v letu 2014 še potekajo (obvezno dokazilo – kopija 
pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA);

– njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa 
MEDIA 2007 za leto 2012 ali 2013 in v času prijave na 
poziv v letu 2014 še potekajo (obvezno dokazilo – kopija 
pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA);

Druge objave



Stran 786 / Št. 18 / 14. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– upravičeni stroški prijavljenih projektov, ki jih pri-
javitelj uveljavlja v skladu s tem pozivom, še niso bili 
sofinancirani v okviru poziva EUKULTURA2013 ali iz 
katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji 
(programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo 
RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije RS ter drugih neposre-
dnih ali posrednih proračunskih porabnikov) oziroma iz 
prispevka EU;

– v primeru, da so bili pogodbena stranka Mini-
strstva v letih 2012, 2013 in 2014, so izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna 
izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni 
strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do in-
formacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja 
– podpisan prijavni obrazec).

5. Izpolnjevanje pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbe-

nec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje mi-
nister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele 
na poziv, odpira imenovani uslužbenec, po vrstnem redu 
prispetja vlog.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

6. Kriteriji
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 

oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem 
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga 
popolna), skladno z naslednjimi kriteriji: 

ZA PROJEKTE V OKVIRU PROGRAMA KULTURA (2007–2013) IZPOLNJEVANJE
Projekt spodbuja mednarodno povezovanje slovenskih umetniških ustvarjalcev in organizacij. DA NE
Projekt izpolnjuje splošne cilje Programa Kultura (2007–2013): Spodbujanje 
transnacionalnega sodelovanja v Evropi prek spodbujanja mobilnosti oseb, ki delujejo 
v kulturnem sektorju, transnacionalnega kroženja umetniških del in umetniških in kulturnih 
izdelkov ter medkulturnega dialoga. Program s sofinanciranjem projektov in organizacij 
prispeva k oblikovanju evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni 
dediščini, in sicer s spodbujanjem kulturnega sodelovanja med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci 
in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu ter na ta način spodbuja zavest o evropskem 
državljanstvu.
Izpolnjevanje kriterijev. DA NE

ZA PROJEKTE V OKVIRU PROGRAMA MEDIA 2007 IZPOLNJEVANJE
Projekt spodbuja mednarodno povezovanje slovenskih umetniških ustvarjalcev in organizacij. DA NE
Projekt izpolnjuje splošne cilje programa MEDIA (2007–2013): Ohraniti in ovrednotiti evropsko 
kulturno in jezikovno raznolikost ter evropsko kinematografsko in avdiovizualno dediščino, 
omogočati njihovo dostopnost publiki in spodbujati medkulturni dialog, povečati izmenjavo 
in sprejemanje evropskih avdiovizualnih del znotraj in zunaj EU in okrepiti konkurenčnost 
evropskega avdiovizualnega sektorja v okviru odprtega in konkurenčnega trga, ki spodbuja 
zaposlovanje.

DA NE

Izpolnjevanje kriterijev. DA NE

7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem 

redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni 
red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga 
popolna.

Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo 
na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo 
na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija 
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bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki iz-
polnjujejo pogoje za prijavo na razpis ter zgoraj navede-
ne kriterije, do porabe predvidenih sredstev.

8. Predvidena vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za ta poziv, za leto 2014, je 90.000,00 €. Sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki št. 131110 – Ra-
zvoj projektov za financiranje iz EU sredstev.

Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja 
popolne dokumentacije. Pogodbe se bodo sklepale do 
porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2014.

9. Obdobje in način porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-

bljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. 
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2014.

Odobreni znesek podpore bo lahko namenjen le 
kritju tistega deleža upravičenih stroškov projekta v letu 
2014, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti sred-
stev iz prispevka EU ali iz katerihkoli drugih javnih sred-
stev v Republiki Sloveniji, tako iz lokalnih proračunov kot 
državnega (programskih in drugih razpisov Ministrstva 
za kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije ter drugih 
proračunskih porabnikov).

10. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredova-

ne finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi 
stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta in 
brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti. Upravi-
čeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje 
s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni 
konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se 
izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posame-
zen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska 
priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.

11. Pravilo de minimis (nanaša se zgolj na prijavite-
lje, ki so bili uspešni na razpisu MEDIA 2007):

Sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skla-
dno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe 
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč 
de minimis.

12. Kandidirajo lahko tudi prijavitelji, katerih de-
lovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi 
sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), vendar skupna 
višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proraču-
nov ali virov EU ne sme presegati 70 % predračunske 
vrednosti projekta.

V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje 
na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega 
ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že 
pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru redne-
ga financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi 
finančne konstrukcije projekta.

V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo 
kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in 
zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo.

13. Rok poziva
Besedilo javnega poziva z oznako JP-EU-

KULTURA-2014 se objavi v Uradnem listu RS dne 
14. marca 2014 in na spletni strani Ministrstva za kultu-
ro (www.mk.gov.si).

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe 
sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2014.

14. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce.

Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– ustrezne priloge.
Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču 

ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 
14. do 16. ure).

Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi 
s spletne strani Ministrstva, www.mk.gov.si, kjer najdejo 
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega 
poziva.

15. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu 

in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumenta-
ciji poziva, priložiti je treba tudi ustrezne priloge.

Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – 
Prijava na javni poziv JP-EUKULTURA-2014.

Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden 
prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež).

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura 
oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega 
dne oddana ob 23.59.

16. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali 

sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 30. 9. 2014 oziroma do tega dne ni bila v po-
slovnem času predložena glavni pisarni Ministrstva. Za 
prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko 
se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh po-
datkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija 
poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv pri-
spela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni 
v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ka-
terega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu. 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva 
njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo 
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji poziva.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu za dopolnitev ne-

popolne.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in 

pojasnil: Katarina Culiberg, tel. 01/369-58-66, e-pošta: 
katarina.culiberg@gov.si

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, 
sredo in petek od 9. do 11. ure.

18. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane ose-
be se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva oziroma 
pogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana), ali na spletnih straneh Ministrstva, 
www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 10.

19. Odločitev: minister na podlagi predloga strokov-
ne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda 
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posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavr-
nitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev 
pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe 
ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme po-
polno vlogo, ki je bila prva po vrstnem redu in zaradi 
porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.

Ministrstvo za kulturo

Št. 478-197/2013/15 Ob-1825/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje za-
deve, Ljub ljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: lastnik) 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavlja

ponovljeno javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež upravljavca oziroma organiza-

torja ponovljenega javnega zbiranja ponudb: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 
Ljub ljana.

2. Opis predmeta oddaje v najem in podnajem:
Sklop 1
a) gostinski lokal »Bife pod dežnikom« v izme-

ri 27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v iz-
meri 100,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. *216 
in 1752, obe k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno 
z 1),

b) gostinski lokal »Gril bife« v izmeri 54,67 m2, 
s pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo 
uporabe zunanje terase, v izmeri 198,00 m2, ki leži na 
nepremičninah s parc. št. *216, 1752, 1744/6 in 1744/7, 
vse k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 2),

V podnajem pa se dajejo zemljišča s parc. št. *216, 
1752, 1744/6 in 1744/7, vse k.o. 2592 Jernej.

Sklop 2
c) parkirišče, v izmeri cca 1.500,00 m2, cca 75 par-

kirnih mest, ki ležijo na nepremičninah s parc. št. 1751/1, 
1744/4, 1751/3 in 1747/2, k.o. 2592 Jernej (v priloženi 
skici označeno s 4),

V podnajem pa se dajeta zemljišči s parc. št. 1751/1 
in 1744/4, oba k.o. 2592 Jernej.

Sklop 3
d) poslovni prostor brez opreme, v izmeri 

cca 7×7 m2, parc. št.: 1744/7, k.o. 2592 Jernej (v prilo-
ženi skici označeno s 3) za prodajo:

– pekovskih izdelkov in/ali
– časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobač-

nih izdelkov in plažnega programa in/ali
– sadja in zelenjave.
V podnajem pa se daje zemljišče s parc. št. 1744/7, 

k.o. 2592 Jernej.
Nepremičnine (pod a), b) in d)) se oddajajo po sklo-

pih za čas od 1. 4. 2014 do 15. 10. 2014, parkirišče (pod 
c) pa se oddaja za čas od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014, in 
se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, 
Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: PD 
Debeli Rtič).

3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po 
metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino po-
ravnaval v roku 8 dni od izstavitve računov, ki jih na-
jemodajalec izstavi do 5. v mesecu za tekoči mesec. 
V primeru, da najemnina ne bo plačana v dogovorjenem 
roku, ima najemodajalec pravico zaračunati zakonske 
zamudne obresti.

5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena – mesečna najemnina za nepre-

mičnine znaša, in sicer:

Sklop 1: 10.000 EUR,
Sklop 2: 1.900 EUR,
Sklop 3: 750 EUR.
V najemnino so vračunani obratovalni stroški in 

davek na nepremičnine. V najemnini ni obračunan 22 % 
DDV.

Uspeli najemnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo naje-
mnino za najem ponujenih nepremičnin za posamezni 
sklop, vendar najmanj v višini izhodiščne cene posame-
znega sklopa.

Najemniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini v višini 5.000,00 EUR za sklop 1, za sklop 
2 v višini 1.000,00 EUR in za sklop 3 pa v višini ene 
mesečne najemnine.

Iz vplačane varščine za sklop 1 se plača račun za 
izvedbo storitev generalnega čiščenja in razmastitve 
kuhinje v gostinskem lokalu »Gril Bife«, ki se izvede po 
zaključku obratovanja PD Debeli Rtič (v obdobju 1. 10. 
do 15. 10. 2014) in jo v svojem imenu naroči lastnik. 
Morebitna razlika varščine se povrne najemniku na nje-
gov račun.

Varščina za sklop 2 in za sklop 3 se poračuna pri 
zadnji najemnini.

Varščino za sklop 1 se vplača na račun Ministr-
stva za notranje zadeve 01100-6370171132 ter sklic 28 
17116-2990008-39901714.

Varščino za sklop 2 se vplača na račun Ministr-
stva za notranje zadeve 01100-6370171132 ter sklic 28 
17116-2990008-39901814.

Varščino za sklop 3 se vplača na račun Ministr-
stva za notranje zadeve 01100-6370171132 ter sklic 28 
17116-2990008-39901914.

Plačana varščina se bo najemnikom, ki ne bodo 
uspeli, brez obresti vrnila v roku 30 dni po končanem 
postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v na-

jem, se lahko opravi na podlagi predhodnega dogovora 
z Denisom Cirikovićem – tel. 01/514-71-69, el. naslov: 
denis.cirikovic@gov.si. Prav tako se lahko tudi pri njem 
dobijo vse informacije v zvezi s predmetom oddaje v na-
jem.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne-
ga zbiranja ponudb se dobijo pri Jasmini Strgaršek, 
tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si 
ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: 
mojca.plesko-grah@gov.si.

7. Oblika ponudbe:
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR.
Sklop 1:
Predmet: »Ponudba za najem gostinskih lokalov 

v kompleksu PD Debeli Rtič, 2014«
Številka zadeve: 478-197/2013.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in 

naslov najemnika.
Sklop 2:
Predmet: »Ponudba za najem parkirišča v komple-

ksu PD Debeli Rtič, 2014«
Številka zadeve: 478-197/2013.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in 

naslov najemnika.
Sklop 3:
Predmet: »Ponudba za najem poslovnega prostora 

za prodajo v kompleksu PD Debeli Rtič, 2014«
Številka zadeve: 478-197/2013.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
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Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv 
in naslov najemnika.

Ponudba mora vsebovati tudi naslednje podatke:
– podatke o najemniku s točnim naslovom, če je 

najemnik fizična oseba,
– firmo in sedež najemnika, če je najemnik pravna 

oseba,
– matično številko ter davčno številko oziroma ID 

številko za DDV,
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na najemnika, na katerega se vrne vplačana varščina 
v primeru neuspele ponudbe.

– dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti 
(BON-2), ki bo potrjevalo, da najemnik nima tekočih 
dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se mora 
nanašati na vse transakcijske račune najemnika

8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponuje-
nega zneska za predmet najema. Izbran bo tisti naje-
mnik, ki bo ponudil najvišji znesek za predmet najema.

9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 31. 3. 2014 do 
9. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2, 1501 Ljub ljana.

10. Rok vezanosti najemnikov na dano ponudbo: 
najemniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

11. Drugi pogoji: najemnik mora k svoji ponud-
bi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sle-
deče pogoje za najem:

Sklop 1:
Pod a) in b):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2014 

do vključno 15. 10. 2014,
– s 1. 4. 2014 se začne priprava naselja na sezono 

in traja do 1. 5. 2014, ko le-ta prične z obratovanjem,
– obratovanje PD Debeli Rtič je od 1. 5. 2014 do 

30. 9. 2014,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja 

PD Debeli Rtič,
– najemnik zapisniško prevzame gostinski lokal 

v uporabo s pripadajočo opremo in inventarjem (drobni 
inventar in osnovna sredstva, ki se v času primopreda-
je nahajajo na lokaciji) in jo je dolžan redno vzdrževati 
oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotene-
ga delovanja ter jo je dolžan ob prenehanju pogodbe, 
to je do 15. 10. 2014 v enakem stanju oziroma številu 
zapisniško vrniti lastniku,

– najemnik sam zagotovi dodatno opremo in in-
ventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti. V pri-
meru, da je dodatna oprema porabnik električne ener-
gije, mora najemnik zagotoviti samostojni neodvisni vir 
napajanja (kot npr. agregat),

– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem 
vzeti lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na 
zemljišču v njegovi neposredni okolici,

– najemnik sam odgovarja za morebitne reklama-
cije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih 
je dolžan ažurno reševati,

– najemnik se zavezuje, da prevzema vso od-
škodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot 
posledica uporabe lokala in opravljanja gostinske de-
javnosti,

– obratovanje gostinskih lokalov najemnik določa 
sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu 
s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinskih obratov,

– najemnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja 
v PD Debeli Rtič in navodila pristojne osebe lastnika, 
kar pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za upo-
rabnike PD Debeli Rtič in za bližnje sosede,

– najemnik je dolžan gostom ponuditi ustrezno 
gostinsko ponudbo ter ravnati v skladu z veljavno za-
konodajo,

– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati 
v podnajem,

– predmet najema si je najemnik ogledal in njihovo 
pravno in dejansko stanje mu je znano;

– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izva-
janju dejavnosti izključno odgovoren sam.

Sklop 2
pod c):
– najemna pogodba se sklepa za čas ene sezone, 

in sicer v času od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014,
– najemnik prične s pobiranjem parkirnine 1. 5. 

2014,
– najemnik zapisniško prevzame parkirna mesta 

v uporabo in jih je dolžan v enakem stanju zapisniško 
vrniti lastniku,

– najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na 
parkirišču in v njegovi neposredni okolici (npr. košnja 
trave, obrezovanje grmovnic in vej, pobiranje odpad-
kov ipd.),

– najemnik sam odgovarja za morebitne reklama-
cije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih 
je dolžan ažurno reševati,

– najemnik se zavezuje, da prevzema vso od-
škodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala 
kot posledica uporabe parkirišča in opravljanja de-
javnosti,

– čas pobiranja parkirnine je vse dni v tednu naj-
več od 7. do 22. ure,

– najemnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja 
v PD Debeli Rtič in navodila pristojne osebe lastnika, 
kar pomeni da poslovanje ne sme biti moteče za upo-
rabnike PD Debeli Rtič in za bližnje sosede,

– najemnina se prične zaračunavati z dnem pre-
vzema parkirišča v uporabo

– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati 
v podnajem,

– nepremičnine si je najemnik ogledal in jih v ta-
kšnem stanju vzame v najem;

– najemnik mora zagotoviti tudi poldnevno (do 5 
ur) in dnevno (nad 5 ur) zaračunavanje parkirnine in 
izdajo uradnih računov plačniku parkiranja,

– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izva-
janju dejavnosti izključno odgovoren sam.

Sklop 3:
pod d):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 4. 2014 

do vključno 15. 10. 2014,
– s 1. 4. 2014 se začne priprava naselja na sezono 

in traja do 1. 5. 2014, ko le-ta prične z obratovanjem,
– obratovanje poslovnega prostora je od 1. 5. 

2014 do 30. 9. 2014,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja 

PD Debeli Rtič;
– najemnik sam zagotovi dodatno opremo in in-

ventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti. V pri-
meru, da je dodatna oprema porabnik električne ener-
gije, mora najemnik zagotoviti samostojni neodvisni vir 
napajanja (kot npr. agregat),

– najemnik se zavezuje, da bo objekt uporabljal 
izključno za dejavnost prodaje pekovskih izdelkov in/ali 
časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih 
izdelkov, sadja in zelenjave znotraj najetega prostora,

– obratovanje poslovnega prostora najemnik do-
loča sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro 
v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas,
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– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzeti 
lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na zemljišču 
v njegovi neposredni okolici,

– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odško-
dninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica upora-
be prostora in opravljanja dejavnosti,

– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamaci-
je gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je 
dolžan ažurno reševati,

– najemnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja 
v počitniškem naselju in navodila lastnika.

– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati 
v podnajem,

– vse nepremičnine si je najemnik ogledal in jih 
v takšnem stanju vzame v najem;

– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvaja-
nju dejavnosti izključno odgovoren sam.

–
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravlja-

nje dejavnosti oziroma
– za s.p.: priglasitveni list,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega regi-

stra, ki izkazuje zadnje stanje,
– za društva: odločbo o vpisu v register društev,
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega re-

gistra.
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih prosto-

rih oziroma v naselju in predstavitev sedanje dejavnosti 
najemnika in reference.

3. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

– izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov 
v preteklem letu,

– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
Ponudnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen 

z naslednjimi določili (ki veljajo za vse najemnike):
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpol-

njevale zahtevane pogoje,
– najemniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb 

pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb,

– izbrani najemnik je dolžan najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri najugodnejšega najemnika skleniti 
z lastnikom najemno pogodbo,

– če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogod-
be v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana 
kot odstopnina,

– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za 
izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi najemniki 
dodatna pogajanja.

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te 
javne objave bodo izločeni iz postopka. Prav tako bodo 
izločene ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (po-
nudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora 
ponujeno ceno najema in zahtevane listine) iz te javne 
objave.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo 31. 3. 2014, ob 9. uri na naslovu: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub ljana.

13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko postopek 
ustavi do podpisa pogodbe brez obveznosti povračila 
stroškov najemnikom.
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Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 27/2014 Ob-1793/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 in 
nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o jav-
nem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu 
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s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvaja-
nju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko 
v letu 2014 št. 4/1-2014, Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
na območju Občine Renče Vogrsko,  

ki jih bo v letu 2014 sofinanciral  
Javni sklad Republike Slovenije  

za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: poziv RenčeVogrsko-PrP-2014)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.

1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2014 je sofi-

nanciranje programov in projektov kulturnih društev in 
njihovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Renče-
Vogrsko-PrP-2014, znaša 13.000,00 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-
deljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, 
kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za 
leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, iz dne 
9. 12. 2013).

4. Roki poziva: javni poziv RenčeVogrsko-PrP-2014 
prične teči 14. 3. 2014 in se zaključi 14. 4. 2014.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva RenčeVogrsko-PrP-2014 je 

dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.si in ob-
sega:

– besedilo poziva RenčeVogrsko-PrP-2014;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki 

o predlagatelju); B (finančni načrt); C (prijava programa 
– različno za posamezna področja dejavnosti); D (iz-
java).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna dru-

štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Ob-
čine Renče - Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti 
status pravne osebe na območju Občine Renče - Vogr-
sko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli 
drug razpis Občine Renče - Vogrsko, do sredstev po tem 
pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 

njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpo-
stavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeri-
tev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Renče-Vogrsko-PrP-2014 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje, da:

– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane 
kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji in sicer na območju Občine Renče - Vogrsko;

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 
področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

– imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 
programa v zadnjih treh letih;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2013 pogodbena 
stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih progra-
mov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obve-
znosti do njih in JSKD (to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja).

8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Renče-Vogr-

sko-PrP-2014 ugotavljajo pristojni uslužbenci za vode-
nje postopka, ki jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 

7. točke tega razpisa.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva Renče-Vogrsko-PrP-2014 presojala in ocenjeva-
la strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila 
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na 

https:razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpo-
stava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 
14. 4. 2014 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.
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Posamezni predlagatelj lahko na poziv predloži eno 
vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo 
biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo 
(glasbena, gledališka…) z izdelanim finančnim načrtom 
za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno de-
javnost društva. Vloga mora ustrezati določilom drugega 
in tretjega odstavka 7. člena.

11. Popolne vloge
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena po določilih prvega odstavka 10. toč-

ke poziva;
– je predložena na prijavnih obrazcih poziva Ren-

če-Vogrsko-PrP-2014;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki); A1 (podatki o predlagatelju); B (finančni načrt); 
C (prijava programa – različno za posamezna področja 
dejavnosti); D (izjava).

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 10. točke poziva. Rok oddaje 
se ugotavlja iz poštnega žiga.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili poziva Renče-Vogrsko-PrP-2014.

12. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in poja-

snil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50 (uradne ure 

po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) maja.jer-
man-bratec@jskd.si;

– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po 
telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) martina.tram-
puz@jskd.si.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ren-

če-Vogrsko-PrP-2014, bo potekala v skladu s Pravil-
nikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter 
Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlaga-
telje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po 
zasedanju in odločitvi strokovne komisije z določitvijo 
roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se 
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo 
izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 27/2014 Ob-1794/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 
in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona 
o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si) in s Pogodbo 
o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbuja-
nja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne 
občine Nova Gorica v letu 2014 št. 4104-317-2014, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju 
JSKD), objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
na območju Mestne občine Nova Gorica,  

ki jih bo v letu 2014 sofinanciral  
Javni sklad Republike Slovenije  

za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: poziv NovaGorica-PrP-2014)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva NovaGorica-PrP-2014 je sofinanci-

ranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih 
zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpo-
ložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Nova-
Gorica-PrP-2014, znaša 96.480,00 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, iz dne 9. 12. 2013).

4. Roki poziva: javni poziv Nova Gorica-PrP-2014 
prične teči 14. 3. 2014 in se zaključi 14. 4. 2014.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva NovaGorica-PrP-2014 je do-

stopna na domači strani JSKD, www.jskd.si in obsega:
– besedilo poziva NovaGorica-PrP-2014;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki 

o predlagatelju); B (finančni načrt); C (prijava programa 
– različno za posamezna področja dejavnosti); D (iz-
java).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna dru-

štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Me-
stne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo 
imeti status pravne osebe na območju Mestne občine 
Nova Gorica. Pravne osebe, ki so program prijavile na 
katerikoli drug razpis Mestne občine Nova Gorica, do 
sredstev po tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpo-
stavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeri-
tev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
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daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je 
v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. 
koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna 
ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno 
razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv NovaGorica-PrP-2014 lahko predlo-

žijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, 
da:

– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane 
kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji in sicer na območju Mestne občine Nova Gorica;

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 
področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

– imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 
programa v zadnjih treh letih;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2013 pogodbena 
stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih progra-
mov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obve-
znosti do njih in JSKD (to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja).

8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGorica-PrP-2014 

ugotavljajo pristojni uslužbenci za vodenje postopka, ki 
jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 

7. točke tega razpisa.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva NovaGorica-PrP-2014 presojala in ocenjevala 
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila 
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na 

https:razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpo-
stava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 
14. 4. 2014 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na poziv predloži eno 
vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo 
biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo 
(glasbena, gledališka…) z izdelanim finančnim načrtom 
za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno de-
javnost društva. Vloga mora ustrezati določilom drugega 
in tretjega odstavka 7. člena.

11. Popolne vloge
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena po določilih prvega odstavka 10. toč-

ke poziva;
– je predložena na prijavnih obrazcih poziva Nova-

Gorica-PrP-2014;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki); A1 (podatki o predlagatelju); B (finančni načrt); 
C (prijava programa – različno za posamezna področja 
dejavnosti); D (izjava);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 10. točke poziva. Rok oddaje 
se ugotavlja iz poštnega žiga.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, 
ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, 
ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
zavržene.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili poziva NovaGorica-PrP-2014.

12. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in poja-

snil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50 (uradne ure 

po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) maja.jer-
man-bratec@jskd.si;

– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po 
telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) martina.tram-
puz@jskd.si.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: stro-
kovna presoja vlog, prispelih na poziv NovaGori-
ca-PrP-2014, bo potekala v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi 
pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih 
odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in od-
ločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega 
bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije 
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 35100-1/2014 Ob-1791/14

Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije kot javnega skla-
da (Uradni list RS, 6/11), prvega odstavka 32. člena 
Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 119/00 in 28/01), 6. točke 18. člena Zakona o javnem 
naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5), Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljan-
ska cesta 31, Ljub ljana objavlja prenovljeni

javni poziv
za nakup stanovanj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: Sklad), vabi zainteresirane po-
nudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in 
javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb 
za prodajo posameznih stanovanjskih enot, skupin sta-
novanj in stanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: 
stanovanj) na območju celotne Slovenije.

Sklad bo, v obdobju od objave tega javnega poziva 
in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja 
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javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna 
za izvajanje njegovih dejavnosti (nadaljnje prodaje ozi-
roma oddaje v najem) glede na naslednja v tem pozivu 
splošno opredeljena merila, in sicer:

1. Pravni status nepremičnine
Ponujena stanovanja morajo biti nezasedena1, evi-

dentirana po zakonodaji o graditvi objektov, z urejenim 
zemljiško knjižnim stanjem2, prosta vseh bremen ter pri-
pravljena za vselitev.

Sklad bo kupoval le stanovanja v stanovanjskih 
stavbah z več kot osmimi posameznimi deli, pri čemer 
bo Sklad sledil k čim večjemu lastniškemu deležu zno-
traj posamezne stanovanjske stavbe, pri čemer mora 
ponudba obsegati več kot dve stanovanjski enoti.

V primeru, da bodo v ponudbi zajeta tudi stanovanja, 
ki niso prosta vseh bremen, bo Sklad ponudbo obravna-
val, če bo vlogi priložena izrecna izjava hipotekarnega 
upnika, ki ni starejša od 15 dni in da bo v primeru skleni-
tve pogodbe za nakup ponujenih stanovanj, v roku 8 dni 
po podpisu pogodbe pri izbranemu notarju deponiral iz-
brisno dovoljenje za izbris vseh obremenitev na nepre-
mičninah, ki so predmet ponudbe, ki bo Skladu predano 
po plačilu prvega obroka kupnine iz naslova prodajne 
pogodbe ter bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe izjavil, 
da je seznanjen z vsebino prodajne pogodbe.

Ponudnik mora ob ponudbi priložiti tudi svojo izjavo, 
da ima poravnane oziroma da bo poravnal vse stroške, 
ki bremenijo ponujene nepremičnine in izjavo upravnika, 
da so glede ponujenih nepremičnin poravnani vsi stroški 
iz naslova upravljanja.

V primeru, da ponudnik katerega od pogojev iz 
prvega odstavka še nima zagotovljenega v času odda-
je ponudbe, mora v ponudbi podati pojasnila oziroma 
opredeliti razloge za stanje ter podati predvideni način 
oziroma rok izpolnitve pogoja. Navedeno bo Sklad 
upošteval pri odločanju o nakupu oziroma nakupni 
vrednosti.

2. Pravnomočno gradbeno in pravnomočno upo-
rabno dovoljenje

Stanovanja morajo biti dokončana in primerna za 
bivanje. Stanovanjske stavbe, v katerih se nahajajo po-
samezna stanovanja, morajo imeti pravnomočno grad-
beno in pravnomočno uporabno dovoljenje od (vključno) 
1. 1. 2008 dalje.

Izbrani ponudniki bodo morali za stanovanja po 
sklenitvi prodajne pogodbe zagotoviti ustrezna zavaro-
vanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski 
dobi za dobo dveh let od prevzema stanovanja po tem 
pozivu (brezpogojna bančna garancija, brezpogojna 
kavcijska garancija pri zavarovalnici, depozit prodajalca 
pri kupcu, ki se ne obrestuje). V primeru, da izbrani po-
nudnik tega ne more zagotoviti, bo to v primeru odločitve 
za nakup upoštevano pri nakupni vrednosti in opredelje-
no v prodajni pogodbi.

3. Primernost lokacije
Sklad bo kupoval stanovanja predvsem v urbanih 

naseljih, razvitih industrijskih območjih in tistih območjih, 
kjer je izraženo povpraševanje fizičnih oseb po cenovno 
dostopnih stanovanjih in obstaja stalni interes za najem 
stanovanj, in sicer zlasti v nacionalnih, regionalnih sre-
diščih in pomembnejših lokalnih središčih ter s prostor-
skimi akti opredeljenimi razvojnimi območji.

Kot primerne bo Sklad štel zlasti tiste lokacije, ki 
omogočajo kakovostne življenjske in bivalne razmere, 

1 Nevseljena, prosta stvari in oseb.
2 V primeru podane plombe v e-ZK se po preučitvi pre-

dloga, podanega pod plombo, lahko šteje, da je ta    pogoj 
izpolnjen.

imajo dobro prometno povezavo in so dostopne z jav-
nim potniškim prometom. V bližini mora biti zagotovljena 
osnovna družbena infrastruktura in oskrbne dejavnosti 
– vrtec, šola, trgovina, zdravstveni dom, otroška igrišča 
in zelene površine, ki jih je mogoče izkoriščati za rekre-
acijo. V primeru, da ponudnik tega ne more zagotoviti, 
bo to upoštevano pri nakupni vrednosti.

4. Primerna struktura in funkcionalnost stanovanj
Sklad bo kot primerna štel stanovanja različnih ve-

likosti skladno z optimalnimi površinskimi normativi po 
14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem, (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 
in 81/11) ter ostale racionalne velikosti stanovanj s fle-
ksibilno zasnovo primerno predvsem za prve iskalce 
stanovanj, mlade družine in družine.

Ponujena stanovanja morajo imeti z zakonodajo 
oziroma prostorskimi akti predpisano minimalno število 
primernih parkirnih mest. Parkirna mesta za stanovanja 
se zagotavljajo na nivoju terena ali v objektu.

5. Primerne gradbene in tehnične lastnosti stano-
vanj in stavb

Primerna so zlasti stanovanja v energetsko učin-
kovitih, ekološko sprejemljivih stavbah, z možnostjo 
večje rabe dostopnih obnovljivih virov energije, trajno in 
kakovostno streho ter fasadnim ovojem, kakovostnim 
stavbnim pohištvom (vhodna vrata, okna, balkonska 
vrata), z materiali, ki so ekološko sprejemljivi, trajni 
in trpežni in omogočajo učinkovito ter poceni vzdr-
ževanje oziroma opravičijo stroške investicijskega in 
tekočega vzdrževanja, s sodobno racionalno zasno-
vo instalacij, naprav in opreme, ki omogoča varčno 
rabo energije ter individualnim obračunavanjem pora-
bljene energije.

Izbrani ponudnik bo pred sklenitvijo prodajne po-
godbe moral zagotoviti izpolnjevanje zahtev 68. b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 
70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12 in 
94/12 – ZDoh-2L ter morebitne druge spremembe) 
in predložiti energetsko izkaznico, saj bodo stanovanja 
in pripadajoča parkirna mesta namenjena nadaljnji pro-
daji oziroma oddaji v najem.

Za stanovanja in parkirna mesta bo preverjeno de-
jansko stanje stanovanja in stavbe (gradbene in tehnič-
ne lastnosti), stanje morebitne zastarelosti stanovanja 
in stavbe ter primernost stanovanja in parkirnih mest za 
uporabo. V primeru odločitve za nakup bodo ugotovitve 
upoštevane pri nakupni vrednosti in opredeljene v pro-
dajni pogodbi.

6. Cena in plačilni pogoji
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, ki bodo ob 

upoštevanju vpliva meril, navedenih v točkah 1, 2, 3, 4 in 
5 tega poziva, zagotavljali cenovno čim ugodnejši odkup 
stanovanj in bodo omogočali Skladu, ob upoštevanju 
vseh stroškov, vselitev v primernem časovnem roku, 
nadaljnjo prodajo ali oddajo stanovanj s pripadajočimi 
parkirnimi mesti.

Sklad bo na posredovane ponudbe – vloge podal 
odgovor na podlagi preučitve prejete vloge in prilog. 
Prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo poleg ugo-
dne cene ponudili boljše plačilne pogoje, pri čemer bo 
Sklad ponudnika po preučitvi vloge seznanil s poseb-
nostmi in zahtevami zakonodaje, vezanimi na načine 
plačila pogodbene kupnine, ki izhajajo iz narave njego-
vega statusa (javni sklad).

Sklad bo strokovno preverjal velikost stanovanjskih 
površin po podatkih GURS. Stanovanjska površina se 
izračuna z upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika o meri-
lih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05).
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Ostali pogoji javnega poziva
Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane 

pisno na predpisanem obrazcu in zagotavljajo prevzem 
dokončanih3 in za normalno uporabo4 primernih stano-
vanj.

Prednost pri izbiri bodo imeli tisti ponudniki, katerih 
ponujena stanovanja bodo v celoti ali v večji meri ustre-
zala zgoraj navedenim vsebinskim zahtevam. V primeru 
večjega števila enakovrednih ponudnikov, bo Sklad skle-
nil prodajno pogodbo s tistim prodajalcem, ki bo ponudil 
nižjo ceno za svoja stanovanja oziroma ugodnejše pla-
čilne pogoje (možnost kreditiranja, daljši rok odplačila).

Prednost med prejetimi ponudbami imajo ponu-
dniki, ki bodo izkazali, da zagotavljajo primerno kratko 
časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja 
v uporabo in katerih poslovanje (v primeru pravnih oseb) 
je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar izkažejo 
z ustrezno dokumentacijo – priloge k vlogi.

Izbrani ponudniki bodo vabljeni na pogajanja o do-
končni ceni in ostalih pogojih nakupa. Za pogajanja se 
štejejo tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj oziroma 
vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje 
čim nižje kupnine ali čim ugodnejših pogojev nakupa po 
tem javnem pozivu.

Sklad si pridržuje pravico, da lahko postopek obrav-
nave ponudbe oziroma nakupa stanovanj kadarkoli 
ustavi brez obrazložitve in pravnih posledic.

Posebno opozorilo:
Sklad si pridržuje pravico, da splošno opredeljena 

merila v tem pozivu skladno s splošnimi in posamičnimi 
akti poslovanja Sklada podrobneje opredeli, dopolni in 
razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotr-
nosti nakupov, brez javne objave teh podrobnejših meril 
in aktov.

Sklad pri nakupih nepremičnin ravna skladno z za-
konodajo, ki ureja njegovo delovanje glede na njegov 
status, s poudarkom na zakonodaji o razpolaganju 
s stvarnim premoženjem.

Način oddaje ponudb in izbor ponudb: Sklad priča-
kuje zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj na pred-
pisanem obrazcu vključno s priloženo vso potrebno in 
zahtevano dokumentacijo, od objave javnega poziva pa 
vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do javne 
objave zaprtja tega poziva.

Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila o načinu 
oddaje ponudb so objavljeni na spletni strani Sklada in 
sicer: www.ssrs.si (javni razpisi, podrubrika javni pozivi).

Zaradi zagotavljanja enotnega evidentiranja in ob-
delave podatkov je obvezna oddaja ponudbe na obrazcu 
Sklada – vloga za javni poziv. V primeru, da vloga ne bo 
oddana na predpisanem obrazcu, bo Sklad ponudnika 
pozval, da vlogo odda še na predpisanem obrazcu ter to 
štel kot dan oddaje ponudbe. Ponudnik mora za vsako 
lokacijo podati samostojno ponudbo na predpisanem 
obrazcu.

Pisne ponudbe – vloge z vsemi prilogami in z ve-
ljavnostjo najmanj 60 dni z možnostjo podaljšanja pri-
čakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub ljana.

3 Dokončano stanovanje je stanovanje, v katerem so 
v vseh prostorih opravljena z načrtom predvidena grad-
bena, obrtniška in inštalacijska dela (definicija po meto-
dologiji SURS, vir: Ocena gradnje stanovanj, Slovenija, 
25.10.2013).

4 Stanovanje  mora biti v stanju, ki lastniku, uporabniku 
oziroma najemniku stanovanja omogoča normalno uporabo 
stanovanja, skladno z vsakokratnimi veljavnimi normativi in 
standardi po stanovanjski zakonodaji.

Ponudbe na obrazcu Sklada z vsemi prilogami mo-
rajo kot priporočene pošiljke, ali pošiljke oddane v vlo-
žišču Sklada, prispeti na Sklad vsaj en dan pred odpi-
ranjem ponudb.

Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za dostavo ponudb iz prej-
šnjega odstavka. Vsakokratni termini odpiranj ponudb 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

Sklad bo ponudnike z nepopolnimi ali nejasnimi po-
nudbami pozval k dopolnitvi v roku 15 dni. V primeru, da 
ponudnik v navedenem roku vloge ne bo ustrezno dopol-
nil, bo Sklad vlogo štel za nepopolno in je ne bo nadalje 
obravnaval. Popolne ponudbe bodo strokovno preučene. 
Odločitev o popolni ponudbi bo Sklad sprejel predvidoma 
v roku 30 dni od dne popolnosti ponudbe. Izbrani po-
nudniki bodo po ovrednotenju ponudb pisno obveščeni 
o stališčih Sklada ter o morebitnih nadaljnjih postopkih 
za sklenitev prodajne predpogodbe ali pogodbe. Ostali 
ponudniki bodo obveščeni o nesprejemu ponudbe. Zoper 
odločitev o nesprejemu ponudbe ni pritožbe.

Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega javnega 
poziva, v skladu s sprejetim programom dela in poslov-
nim ter finančnim načrtom, pridržuje pravico do proste 
izbire ponudnika.

Sklad lahko postopek javnega zbiranja ponudb ka-
darkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti. Prav tako lahko Sklad postopek obrav-
nave posamezne izbrane ponudbe ustavi kadarkoli do 
veljavne sklenitve pravnega posla – predpogodbe oziro-
ma prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, v kar ponudniki izrecno privolijo 
s prijavo na javni poziv.

Informacije v zvezi z javnim pozivom: 
tel. 01/471-05-00, e-naslov: ssrsinfo@ssrs.si.

Veljavnost javnega poziva: predmetni prenovljeni 
javni poziv prične veljati dan po objavi v Uradnem listu 
RS in se prične uporabljati 14. 3. 2014. Ponudbe – vloge 
prispele do 13. 3. 2014, o katerih še ni bilo odločeno, se 
ne obravnavajo po določbah Javnega poziva za nakup 
stanovanj (Uradni list RS, št. 38/12 in 80/12), temveč po 
določbah veljavnega poziva, o čemer bodo ponudniki 
tudi pisno seznanjeni.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad

Št. 1400203 Ob-1800/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo dela zemljišča za postavitev  

začasnega objekta/premičnega kontejnerja  
za opravljanje gostinske dejavnosti,  

v sklopu Hipodroma Stožice, v najem
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 

Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 

oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb: zemljišče, 

v skupni izmeri 250 m2.
Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas, 

za dobo enega leta od dneva podpisa, z možnostjo po-
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daljšanja v skladu z veljavno zakonodajo, ki zavezuje 
upravljavca.

– Obratovalni čas je predmet dogovora med po-
godbenima strankama in obratovalnega dovoljenja ter 
ne sme presegati obratovalnega časa športnega dela 
Hipodroma Stožice za več kot eno uro. Hipodrom Sto-
žice obratuje od novembra do vključno marca od 7. do 
19. ure, v mesecih april, maj, september in oktober od 
7. do 20. ure ter od junija do vključno avgusta od 7. do 
21. ure.

– Najemnik lahko na del zemljišča, ki je predmet 
najema, postavi premični kontejner ali prikolico, katere 
površina ne presega 30 m2.

– Najemnik nima pravice oddati zemljišča v pod-
najem.

– Najemnik je dolžan sam poskrbeti za namestitev 
mobilne WC enote.

– Zemljišče je opremljeno z električnim priključkom, 
vodovodni priključek je oddaljen 100 metrov, za priklop 
na posamezni priključek in montažo odštevalnih števcev 
je zadolžen najemnik.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške:
– elektriko in vodo, glede na dejansko porabo, 

ki je razvidna iz stanja odštevalnega števca in glede na 
»Cenik obratovalnih stroškov«, ki je sestavni del uradne-
ga cenika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– snago oziroma odvoz smeti glede na »Cenik 
obratovalnih stroškov«, ki je sestavni del uradnega ce-
nika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema dela zemljišča za po-
stavitev začasnega objekta/premičnega kontejnerja ali 
prikolice za opravljanje gostinske dejavnosti (upošteva 
se najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine zemljišča znaša 500,00 € 
na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik lahko v gostinsko ponudbo, poleg bre-
zalkoholnih in alkoholnih pijač, vključi tudi sladke in sla-
ne prigrizke, torte, palačinke, sendviče in tople sendviče.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem dela ze-

mljišča za postavitev začasnega objekta/premičnega 
kontejnerja za opravljanje gostinske dejavnosti v skupni 
kvadraturi 250 m2 je 6.000,00 €. Cena je določena brez 
DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej zna-
ša 500,00 €. Cena je določena brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 
2014 do 10. ure ure plačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene letne najemnine na transakcijski račun; podra-
čun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti 
k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 

na, www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s.p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 
2014 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2014 ob 12. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo ceno za najem dela zemljišča za postavitev 
začasnega objekta/premičnega kontejnerja za opravlja-
nje gostinske dejavnosti, v sklopu Hipodroma Stožice.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 30. 4. 2014
7. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Andrej Kastelic – vodja Parka Ježica, 
tel. 041/780-050, vsak delavnik od 9. do 16. ure, z mo-
žnostjo ogleda po predhodni najavi.
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8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 1400203 Ob-1801/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – večnamenska 

telovadnica za izvajanje vodene vadbe  
v Športni dvorani Kodeljevo

1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 
Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.

2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 
oddajo poslovnega prostora v najem.

3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Prostor za izvajanje vodene vadbe, v skupni izme-

ri 114,60 m2 in dva prostora za masažo, vetrolov, čakal-
nica in kopalnica, v skupni izmeri 27,80 m2. Namemb-
nost prostorov je športna dejavnost.

Pogoji najema:
– Prostorom, ki so predmet najema, je dodeljena 

v souporabo ena garderoba. Uporaba dodatne garde-
robe je plačljiva po uradnem ceniku Šport Ljub ljana, 
veljavnem od 13. 3. 2013.

– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za do-
ločen čas, za dobo enega leta od dneva podpisa, z mo-
žnostjo podaljšanja v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
zavezuje upravljavca.

– Obratovalni čas je v skladu z obratovalnim dovo-
ljenjem in sicer med tednom od 7. do 22. ure, med viken-
dom pa se obratovalni čas spreminja skladno z obrato-
vanjem dvorane Kodeljevo.

– Najemnik nima pravice oddati prostorov v pod-
najem.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške 
(vodo, elektriko, snago, ogrevanje, čiščenje, skupne 
stroške obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je 
sestavni del uradnega cenika Športa Ljub ljana z dne 
13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema poslovnega prostora – 
prostor za izvajanje vodene vadbe (upošteva se najboljši 
ponudnik).

– Izklicna cena najemnine poslovnega prostora 
znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslov-

nega prostora – prostor za izvajanje fitnes dejavnosti, 

v skupni kvadraturi 142,40 m2, je 17 088,00 €. Cena je 
določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 
1.424,00 € brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 
2014 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene letne najemnine na transakcijski račun; podra-
čun pri URSJP: 01261-6030721152: »Plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti 
k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
na: www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 
2014 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2014 ob 11. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.
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Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najviš-
ja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – 
večnamenska telovadnica za izvajanje vodene vadbe 
v Športni dvorani Kodeljevo.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 30. 4. 2014.
7. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktnih osebah:
Dušan Videmšek – vodja Parka Kodeljevo, 

tel. 041/689-700, vsak delavnik od 8. do 15. ure, z mo-
žnostjo ogleda po predhodni najavi.

Katarina Gaser – tel. 031/351-037, vsak delavnik od 
8. do 15. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 1400203 Ob-1802/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – diskoteka  

pod platojem Hale Tivoli – v najem
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 

Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 

oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Diskoteka, v skupni izmeri 330 m2, od tega je 

250 m2 diskoteke in 80 m2 skladišča. Namembnost pro-
storov je gostinska dejavnost.

Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas, 

za dobo enega leta od dneva podpisa, z možnostjo po-
daljšanja v skladu z veljavno zakonodajo, ki zavezuje 
upravljavca.

– Obratovalni čas je določen v okviru obratovalnega 
dovoljenja, in sicer od 22. do 5. ure.

– Najemnik nima pravice oddati prostorov v pod-
najem.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stro-
ške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške 
obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni 
del uradnega cenika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema poslovnega prostora – 
gostinski lokal (upošteva se najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine poslovnega prostora 
znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Izklicna cena najemnine skladiščnega prostora 
znaša 3,5 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovne-

ga prostora – diskoteke v skupni kvadraturi 330 m2 je 
33.360,00 €. Cena je določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 
2.780,00 € brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 
2014 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene letne najemnine na transakcijski račun; podra-
čun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti 
k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji:
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
na www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
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6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 
2014 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2014 ob 14. uri 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – disko-
teka pod platojem Hale Tivoli.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 30. 4. 2014.
7. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktnih osebah:
Samir Hajrić – gostinstvo Šport Ljub ljana, 

tel. 041/385-291, vsak delavnik od 9. do 16. ure, z mo-
žnostjo ogleda po predhodni najavi.

Zoran Lubej – vodja Parka Tivoli, tel. 041/780-049, 
vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda 
po predhodni najavi.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 1400203 Ob-1803/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo športne površine – teniški igrišči  

pred dvorano Tivoli
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 

Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 

oddajo športne površine v najem.

3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema sta dve teniški igrišči s souporabo 

garderob, tušev in sanitarij, v skupni kvadraturi 1635 m2. 
Namembnost prostorov je športna dejavnost.

Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo igrišč se podpiše za določen 

čas, predvidoma od aprila do konca decembra 2014.
– Obratovalni čas je predvidoma od 7. do 21. ure in 

v okviru obratovalnega dovoljenja.
– Najemnik nima pravice oddati igrišč v podnajem.
– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-

slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stro-
ške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške 
obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni 
del uradnega cenika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena sezonskega najema športne površine – te-
niški igrišči (upošteva se najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine igrišč znaša 
2.000,00 €/m2 za vso sezono (cena ne vključuje DDV). 
Najemnik je na svoje stroške dolžan igrišča urediti in 
pripraviti za novo sezono.

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina sezonske najemnine za najem 

športne površine – teniški igrišči pred dvorano Tivoli je 
2.000,00 €. Cena je določena brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 
2014 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene letne najemnine na transakcijski račun; podra-
čun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti 
k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
na, www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
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Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 
2014 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2014 ob 15. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno za najem športne površine – teniški 
igrišči pred dvorano Tivoli.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 30. 4. 2014
7. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Zoran Lubej – vodja Parka Tivoli, 
tel. 041/780-049, vsak delavnik od 9. do 12. ure, z mo-
žnostjo ogleda po predhodni najavi.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 1400203 Ob-1804/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – nočni lokal  

v sklopu Kopališča Tivoli
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 

Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 

oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nočni lokal, v skupni izmeri 368 m2 s pripadajočo 

gostinsko teraso, v izmeri 46 m2. Namembnost prostora 
je gostinska dejavnost.

Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za do-

ločen čas, za dobo enega leta od dneva podpisa, z mo-
žnostjo podaljšanja v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
zavezuje upravljavca.

– Obratovalni čas, ki velja v skladu z obratovalnim 
dovoljenjem je od 22. do 5. ure.

– Najemnik nima pravice oddati prostorov v pod-
najem.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stro-
ške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške 
obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni 
del uradnega cenika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema poslovnega prostora – 
nočni lokal (upošteva se najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine poslovnega prostora 
znaša 10,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Izklicna cena najemnine gostinske terase zna-
ša 5,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovne-

ga prostora – nočnega lokala v skupni kvadraturi 368 m2 
s pripadajočo gostinsko teraso, v izmeri 46 m2 – je 
46.920,00 €. Cena je določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 
3.910,00 € brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 
2014 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene letne najemnine na transakcijski račun; podra-
čun pri URSJP: 01261-6030721152: »Plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti 
k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji:
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
na, www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;
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– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 
2014 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2014 ob 13. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – nočni 
lokal v sklopu Kopališča Tivoli.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 30. 4. 2014.
7. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo 

pri kontaktni osebi: Luka Trškan – vodja Park Tivoli, 
tel. 031/259-244. Ogled poslovnega prostora nočni lo-
kal v sklopu kopališča Tivoli je v sredo, dne 19. 3. 2014, 
ob 12. uri.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

 Ob-1778/14

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na 
podlagi sklepa o prodaji z dne 5. 3. 2014 objavlja

javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1) parc. št. 1564/7, k.o. 1723 – Vič (ID 5367312) 

in parc. št. 1564/8, k.o. 1723 – Vič (ID 5031795), neza-
zidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 126,00 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 15.045,00 EUR.

Na podlagi Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3506-2225/2013-2(2013-4022)BM, ki ga je dne 5. 6. 
2013 izdala Mestna občina Ljub ljana izhaja, da se ze-
mljišči nahajata na območju stavbnih zemljišč. Območje 
se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljub ljana – strateški del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN), Odlokom o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni del 
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 
43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) 
in Odlokom o lokacijskem načrtu za območje urejanja 
VT 3/1 (povezovalna cesta med Tržaško cesto in obmo-
čjem urejanja VP 3/2) (Uradni list RS, št. 36/00, 78/10) 
– velja le na zahodnem delu zemljišča parc. št. 1564/7. 
Iz potrdila o namenski rabi so za zahodni del zemljišča 
parc. št. 1564/7 razvidni naslednji podatki o varovanju in 
omejitvah po posebnih predpisih varstva kulturne dedi-
ščine (Odlok o razglasitvi Poti spominov in tovarištva za 
zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 17/85-853) 
ter varstva naravnih vrednot (Odlok o določitvi »Poti 
spominov in tovarištva« za spomenik skupnega po-
mena za mesto Ljub ljana; štirje odloki za posamezne 
dele v nekdanjih občinah Šiška, Moste-Polje, Bežigrad, 
Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 3/88); posamezni deli 
v nekdanjih občinah: Uradni list SRS, št. 38/83 (Ši-
ška); Uradni list SRS, št. 34/84 (Moste-Polje); Uradni 
list SRS, št. 17/85 (Bežigrad); Uradni list SRS, št. 17/85 
(Vič-Rudnik)- velja le na zahodnem delu zemljišča parc. 
št. 1564/7).

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin 
ni vključen DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in 
stroški v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
8 dni, je bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 

ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na tran-
sakcijski račun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt 
pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: 
varščina, sklic na številko 231-030.
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Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko,

Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o drža-
vljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sode-
luje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 28. 3. 2014 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VIII. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec 
ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enaki-
mi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponu-
dnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudni-
kom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi 
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 

roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponu-
dniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni 
strani, www.dars.si ali po tel. 01/300-98-85.

DARS d.d.

Št. 1/2004 Ob-1722/14

Počitniška skupnost Krško d.o.o., Cesta krških žr-
tev 65, 8270 Krško, ki jo zastopa direktor Anton Pod-
goršek (matična številka: 5449707, ID št. za DDV: 
SI31299601) objavlja na podlagi sklepa nadzornega 
sveta PSK d.o.o. Krško z dne 27. 2. 2014

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Počitniški dom 
»Panorama«, Podljubelj 298, 4290 Tržič

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Počitniška skupnost Krško d.o.o., 
Cesta krških žrtev 65, 8270 Krško (matična številka: 
5449707, ID št. za DDV: SI31299601).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet javnega zbiranja ponudb za nakup je Poči-
tniški objekt »Panorama«, Podljubelj 298, 4290 Tržič in 
Podljubelj 303, stoječa na parceli št. 2/2, v skupni izmeri 
1259 m2, k.o. 2141 Podljubelj (ID 4568661).

Nepremičnine se nahajajo v neposredni bli-
žini predora Ljubelj in v naravi predstavljajo počitni-
ški objekt z gostinskimi delom in prenočišča, v izme-
ri 682,98 m2, gospodarski objekt, v izmeri 30,16 m2, 

parkirišče in funkcionalno zemljišče.
3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe 

s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici 
Evropske unije ali izven EU v skladu z veljavno zako-
nodajo.

Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijska številka za DDV,
– matična številka,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis po-

godbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega doku-

menta, EMŠO, davčno številko (fizične osebe);
b) ponudbeno ceno, ki ne more biti nižja od izklicne 

cene 251.240,00 EUR;
c) fotokopijo izpiska iz sodnega registra (pravne 

osebe) oziroma poslovnega registra (samostojni podje-
tniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni;

d) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa;
e) izjava ponudnika, da ponudba velja še najmanj 

30 dni po preteku oddajnega roka.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v za-

prti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnin«. Ponudbo ponudniki vložijo na sedežu 
Počitniška skupnost Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 65, 
8270 Krško, na vložišče ali pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Počitniška skupnost Krško d.o.o., Ce-
sta krških žrtev 65, 8270 Krško. Kot pravočasne bodo 
veljale ponudbe, ki bodo prispele do dne 15. 4. 2014, 
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najkasneje do 12. ure. Na kuverti ponudniki označijo 
svoj naziv ter sedež.

Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma 
ne bodo popolne, se bodo štele kot neveljavne.

4. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in 
ocenila Komisija za izvedbo postopka prodaje ter o izbiri 
obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku 
roka za javno zbiranje ponudb.

5. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepre-
mičnino ponudijo isto ceno, lahko komisija za izvedbo 
postopka te ponudnike pozove, da v roku 3 dni povišajo 
svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja.

6. Nepremičnine se prodajajo kot celota po načelu 
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po skle-
nitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna po-
godba najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu 
obvestila o izbiri in pozivu k sklenitvi. Ponudnik mora 
ob podpisu pogodbe nakazati aro v višini 5 % ponujene 
cene, ki se šteje kot del kupnine. Plačilo dela kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe in 
je v primeru neplačila razlog, da prodajalec pogodbe ne 
sklene oziroma za takojšnjo razvezo pogodbe ter zadrži 
že plačano aro. V primeru, da v tem roku ne pride do 
podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca, prodajalec 
lahko pozove k sklenitvi pogodbe drugega ponudnika.

7. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 
8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi kolikor 
se ne dogovorita drugače. Plačilo kupnine v roku, ki je 
določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za 
plačilo kupnine s strani kupca je lahko razlog za takojšno 
razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži že vplačani del 
kupnine. Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu 
celotne kupnine.

8. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, 
davek na promet nepremičnin ter stroške zemljiško-
knjižnega prenosa plača kupec.

9. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb pro-
dajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali 
katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo.

10. Dodatne podrobnejše informacije o nepremični-
nah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled do-
kumentacije v zvezi z nepremičninami so možni po pred-
hodnem dogovoru, in sicer na tel. 031/681-621.

Počitniška skupnost Krško d.o.o.

 Ob-1726/14

Na podlagi 81. sklepa Nadzornega sveta RTH, Ru-
dnika Trbovlje - Hrastnik d.o.o. prodajalec: RTH, Rudnik 
Trbovlje - Hrastnik d.o.o., 1420 Trbovlje, Trg revoluci-
je 12, ki ga zastopa direktor Bojan Jelen, matična šte-
vilka: 5920850000, ID za DDV: SI 61120073 objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup dolgoročnih finančnih naložb 

1. 92 % poslovnega deleža družbe M&P, d.o.o. 
2. Dela ali celotnega poslovnega deleža družbe 

Spekter, d.o.o.
Objava javne prodaje dolgoročnih finančnih naložb 

s pogoji za udeležbo in pogoji prodaje v postopku javne-
ga zbiranja ponudb je na voljo na spletni strani družbe 
RTH d.o.o.: www.rth.si.

Rok za oddajo ponudb: 25. 3. 2014, do 12. ure.
Dodatne informacije glede oddaje ponudbe so inte-

resentom na voljo na spletni strani družbe RTH d.o.o.: 
www.rth.si in pri kontaktni osebi: Bojan Jelen, e-pošta: 
bojan.jelen@rth.si.

RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Št. 478-0004/2014 Ob-1720/14

Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Lo-
ški Potok, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. do 
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10, 
42/12, 24/13, 10/14), Načrta razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Občine Loški Potok za leto 2014 in 
Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 18. redni seji 
dne 18. 12. 2013,

javno zbiranje ponudb

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 
1318 Loški Potok.

2. Opis predmeta prodaje
Poslovni prostori v pritličju in podstrešju poslovne 

stavbe na naslovu: Hrib - Loški Potok 103, 1318 Lo-
ški Potok (št. stavbe 109, št. dela stavbe 2/ID znak: 
1641-109-2/, št. dela stavbe 3/ID znak: 1641-109-3/ in 
solastniški delež 5965/10000 na skupnem delu stavbe 
s št. 4/ID znak: 1641-109-4), stoječe na parc. št. 285/13, 
zemljišče pod stavbo, v izmeri 387 m3, k.o. 1641 – Hrib.

Izhodiščna cena je 85.526,50 EUR. Cena je nave-
dena brez davščin, ki jih plača kupec.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno 
oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj 
ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi 
ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Loški Potok (Komisija):

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe,

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah določili najugodnejši ponudniki.

5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik 
oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni 
od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina 
se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je av-
tomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navede-
nem roku. Občina Loški Potok ima v tem primeru pravico 
obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v po-
stopku javnega zbiranja ponudb.

7. Pisne ponudbe lahko ponudniki oddajo v zape-
čateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba 
za nakup poslovnih prostorov v pritličju in podstrešju po-
slovne stavbe na naslovu Hrib 103, 1318 Loški Potok – 
Ne odpiraj«, in sicer osebno v sprejemni pisarni Občine 
Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, ali 
priporočeno po pošti na naslov: Občina Loški Potok, Taj-
ništvo občine, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok. 
Pisne ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma morajo 
biti vročene osebno najkasneje do 9. 4. 2014 do 12. ure.

8. Ponudniki so dolžni do 9. 4. 2014 do 12. ure 
plačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene. Pla-
čilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj 
za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opra-
vi na podračun tekočega računa Občine Loški Potok, 
št. 01266-0100005592, ki je odprt pri Banki Slovenije, 
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z navedbo: »Varščina za nakup poslovnega prostora 
Hrib 103«.

9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno ozna-
čenih pisnih ponudb bo v prostorih Občine Loški Potok, 
Hrib - Loški Potok 17,1318 Loški Potok (1. nadstropje), 
dne 9. 4. 2014, ob 13. uri.

10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve 
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost 
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponu-
dnikom, je izključena.

11. Plačana varščina, brez obresti, bo v roku 15 dni 
po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnje-
na tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni.

12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi 
pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremični-
ne pri Viljemu Veselu, tel. 01/83-50-110.

13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine 
Loški Potok postopek brez odškodninske odgovornosti 
ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne 
vplačano varščino brez obresti.

14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 
državljani Republike Slovenije in državljani držav članic 
EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah 
EU. Ponudbo lahko predloži tudi skupina fizičnih ali 
pravnih oseb (skupna ponudba). Taka ponudba mora 
poleg ostale dokumentacije vsebovati tudi navedbo so-
lastniškega deleža, ki ga kupuje posamezni partner 
v skupni ponudbi, pri čemer mora biti vsota deležev vseh 
partnerjev enaka celoti. Vsak partner v skupni ponudbi 
mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede 
svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni 
pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja 
kumulativno, za vse partnerje skupaj.

15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje 
dokumente:

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – 
osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, 
samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma za-
stopnike),

– številko transakcijskega računa za primer vračila 
varščine ter davčno številko,

– redni izpisek iz sodnega oziroma poslovnega 
registra (le za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva 
vložitve ponudbe,

– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v po-
stopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudni-
ka zastopa pooblaščenec,

– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema 

vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listi-

ne predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjeva-
li pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni 
iz postopka.

16. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (ne-
pravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopol-
ne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.
18. Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi 

po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Loški 

Potok v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno 
pogodbo. Če ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudni-
ka, lahko Občina Loški Potok podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži nje-

govo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše 
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Loški Potok 
zadrži njegovo varščino.

20. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo na 
stroške kupca uredila Občina Loški Potok.

21. Občina Loški Potok bo kupcu izstavila notarsko 
overjeno zemljiško knjižno dovolilo po prejemu celotne 
kupnine.

22. Nepremičnina se prodaja po načelu 
»videno- kupljeno«.

23. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Lo-
ški Potok, www.loski-potok.si.

Občina Loški Potok

Št. 430-44/2014 Ob-1724/14

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slo-
venj Gradec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ter 
sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 
št. 11.8-313, z dne 17. 10. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine 

Slovenj Gradec
parc. št. 271/17, 278/7, 265/8, 265/7, 263/8, 263/9, 

265/13, 286/14, 251/7, 263/4, 1008/37, 251/8, 1008/38, 
251/6, 1008/36, 251/9, 289/4 in 289/11, vse k.o. 850 – 
Slovenj Gradec.

1. Navedba prodajalca: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
a) Sklop zemljišč P-G, ki zajema zemljišča parc. 

št. 271/17 cesta, 32 m2, 278/7 travnik, 10 m2, 265/8 
travnik, 429 m2 in 265/8 njiva, 1143 m2, vse k.o. 850 – 
Slovenj Gradec, v skupni površini 1614 m2. Izhodiščna 
(najnižja) vrednost za prodajo je 61.332,00 EUR. V iz-
hodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vrednost.

b) Sklop zemljišč P-H, ki zajema zemljišči parc. 
št. 265/7 travnik, 547 m2 in 265/7 njiva, 701 m2, obe k.o. 
850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1248 m2. Izho-
diščna (najnižja) vrednost za prodajo je 47.424,00 EUR. 
V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

c) Sklop zemljišč P-L, ki zajema zemljišča parc. 
št. 263/8 travnik, 333 m2, 263/8 travnik, 730 m2 in 263/8 
travnik, 374 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni 
površini 1437 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za pro-
dajo je 54.606,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

d) Sklop zemljišč P-M, ki zajema zemljišča parc. 
št. 263/9 travnik, 784 m2, 263/9 travnik, 771 m2 in 265/13 
travnik, 115 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni 
površini 1670 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za pro-
dajo je 63.460,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

e) Sklop zemljišč P-N, ki zajema zemljišči parc. 
št. 286/14 ekstenzivni sadovnjak, 974 m2 in 286/14 trav-
nik, 439 m2, obe k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni po-
vršini 1413 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo 
je 53.694,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek 
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

f) Sklop zemljišč P-P, ki zajema zemljišča parc. 
št. 251/7 travnik, 353 m2, 251/7 travnik, 158 m2, 263/4 
travnik, 55 m2, 1008/37 travnik, 617 m2 in 1008/37 trav-
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nik, 121 m2 vse k.o. 850 – Slovenj Gradec v skupni po-
vršini 1304 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo 
je 49.552,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek 
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

g) Sklop zemljišč P-R, ki zajema zemljišča parc. 
št. 251/8 travnik, 208 m2, 251/8 travnik, 308 m2, 251/8 
travnik, 82 m2, 251/8 njiva, 468 m2 in 1008/38 travnik, 
439 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni povr-
šini 1505 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo 
je 57.190,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek 
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

h) Sklop zemljišč P-S, ki zajema zemljišča parc. 
št. 251/6 travnik, 590 m2, 251/6 travnik, 215 m2, 1008/36 
travnik, 284 m2 in 1008/36 travnik, 217 m2, vse k.o. 850 
– Slovenj Gradec, v skupni površini 1306 m2. Izhodiščna 
(najnižja) vrednost za prodajo je 49.628,00 EUR. V iz-
hodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vrednost, 
ki ga plača kupec.

i) Sklop zemljišč P-T, ki zajema zemljišča parc. 
št. 251/9 travnik, 348 m2, 251/9 travnik, 111 m2 in 251/9 
njiva, 941 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni 
površini 1400 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za pro-
dajo je 53.200,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

j) Sklop zemljišč P-V, ki zajema zemljišči parc. 
št. 289/4 njiva, 1350 m2 in 289/4 travnik, 281 m2, obe k.o. 
850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1631 m2. Izho-
diščna (najnižja) vrednost za prodajo je 61.978,00 EUR. 
V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

k) Sklop zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc. 
št. 289/11 travnik, 204 m2 in 289/11 njiva, 2136 m2, 
obe k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 
2340 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 
88.920,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek 
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč:
a) Zemljišča se nahajajo na ureditvenem obmo-

čju, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu 
poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec–Ozare in se-
verne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06) (v 
nadaljevanju: odlok).

b) Ureditveno območje je namenjeno pretežno za 
poslovne storitvene dejavnosti. Možne dejavnosti v ure-
ditvenem območju so:

– storitvene,
– poslovne,
– trgovske,
– gostinske,
– pro izvodne (manjši obrati),
– logistične, transportne, skladiščne,
– raziskovalne,
– dejavnosti vezane na rekreacijo in kulturo.
c) Na ureditvenem območju so predvidene novo-

gradnje z naslednjimi parametri:

Območje Funkcija stavb in površin
Tlorisna dimenzija  
dolžina x širina v m

(stavbni tip)

Maks. 
višina
(v m)

Etažnost

2
poslovna, storitvena, trgovska,
gostinska, raziskovalna, za dejavnosti, vezane 
na rekreacijo in kulturo

25 x 17, 25 x 25, 15 x 15
(4 x stavba tip B) 10 P + 1

3 poslovna, storitvena, raziskovalna, pro izvodna 
(manjši obrati), trgovska 

32 x 22
(2 x stavba tip E) 25 P + 4

4 poslovna, storitvena, raziskovalna, pro izvodna 
(manjši obrati) 

25 x 18,
25 x 20, 25 x 22

(10 x stavba
tip C)

10 P + 1
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Območje Funkcija stavb in površin
Tlorisna dimenzija  
dolžina x širina v m

(stavbni tip)

Maks. 
višina
(v m)

Etažnost

4 poslovna, storitvena, raziskovalna, pro izvodna 
(manjši obrati) 

25 x 20
(2 x stavba tip A) 15 P + 2

5
poslovna, storitvena, gostinska,
trgovska, za dejavnosti, vezane na rekreacijo 
in kulturo

26 x 15, 20 x 18, 18 x 16,
(4 x stavba tip F) 10 P + 1

5 trgovska, storitvena, poslovna 26 x 20
(2 x stavba tip D) 15 P + 1

d) Funkcionalni in oblikovalski pogoji za novo-
gradnje:

Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni 
iz kartografskega dela iz kart št. 3/1 »Ureditvena situaci-
ja« in št. 3/2 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa 
iz kart št. 3/2 »Urbanistični pogoji« in št. 3/5 »Karakteri-
stični vzdolžni in prečni prerezi«.

Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 3/2 »Ur-
banistični pogoji«:

– dopustna gradbena površina je maksimalna pozi-
dana površina na gradbeni parceli;

– gradbena linija je linija, na katero mora biti posta-
vljena stavba ali objekt, dovoljeni so le manjši odmiki 
delov fasad;

– gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba 
ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje od-
maknjeni v notranjost.

Vsaj 15 % gradbene parcele mora biti zasajeno ali 
zatravljeno (neutrjena površina).

Stavba tipa A
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so 

po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstve-

nimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim 
boljšo vključenost v okolje. Fasade proti obvozni cesti 
morajo biti oblikovane kot ulične fasade.

– Dovoz do stavb v območju 1 je z vzporedne ceste, 
v območju 4 pa s severne oziroma južne strani.

– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni doku-
mentaciji.

Stavba tipa B
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so 

po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v naklonih do 40°. Piramidaste 

ali stožčaste strehe niso dovoljene.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstve-

nimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim 
boljšo vključenost v okolje. Fasada proti obvozni cesti 
morajo biti oblikovane kot ulične fasade.

– Dovoz do stavb so s ceste, ki se na jugu priklju-
čuje na podaljšek Kidričeve.

– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni doku-
mentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Su-
hadolnici.

Stavba tipa C
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so 

po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevar-

stvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno za-
gotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti 
podaljšku Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulič-
na fasada.

– Dovoz do stavb so s slepih krakov notranje ce-
stne mreže.
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– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni doku-
mentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Su-
hadolnici.

Stavba tipa D
– Dopustna gradbena površina objekta 

je 32 x 22 m.
– Stavba ima lahko pritličje z večjo višino, ki je od-

visna od tehnoloških zahtev trgovine.
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so 

po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstve-

nimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim 
boljšo vključenost v okolje. Fasada proti obvozni cesti 
morajo biti oblikovane kot ulične fasade.

– Dovoz do stavb je z vzhodne in severne strani.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni doku-

mentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne 
ceste, kjer so predvidene urejene proste površine.

Stavba tipa E
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so 

po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstve-

nimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti 
čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti podaljšku 
Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulična fasada.

– Dovoz do stavb je z južne strani.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni doku-

mentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne 
ceste, kjer so predvidene urejene proste površine, in 
z podaljška Kidričeve ulice.

Stavba tipa F
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so 

po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v naklonih do 40°. Piramidaste 

ali stožčaste strehe niso dovoljene.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstve-

nimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim 
boljšo vključenost v okolje.

– Dovoz do stavb je s severne strani.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni doku-

mentaciji.
Ograje – izjemoma so dovoljene medsosedske 

ograje, kadar to zahteva tehnološki proces oziroma va-
rovanje objekta. Medsosedske ograje morajo biti ob 
osrednji cesti »A« odmaknjene od cestišča na gradbeno 
mejo oziroma linijo objekta, ki poteka vzporedno s cesto 
»A«, visoke so lahko največ 2.0 m, lahko so kovinske 
ali iz žičnatih prepletov, kot polni zidovi niso dovoljene; 
dovoljeni so le kamniti ali betonski oporni stebri s teme-
ljem do višine 0.5. Varovalne ograje so lahko tudi lesene. 
Eventualne protihrupne ograje ob obvozni cesti naj bodo 
transparentne z ustreznimi oznakami za preprečevanje 
zaletavanja ptic. Oporni zid (škarpa) je dovoljena v pri-
meru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin, obde-
lan mora biti s kamnom ali ozelenjen s popenjalkami.

Sezonski gostinski vrt – če je nadstrešnica prizidek 
na fasadi mora biti izvedena tako, da se streha osnov-
nega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega 
v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se 
priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. Pohodno 
površino vrta se lahko obdela z lesom.

Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati 
ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infra-
strukturnega omrežja.

e) Tolerance glede stavb in območij v poslovno-sto-
ritveni coni

– Dopustno je združevanje gradbenih parcel skla-
dno z določenimi gradbenimi mejami in linijami. V pri-

meru združevanja je možno postaviti stavbo znotraj 
določenih gradbenih mej, skupna pozidana površina pa 
ne sme biti večja od seštevka posameznih dopustnih 
gradbenih površin iz združenih parcel.

– Znotraj določenih gradbenih mej in linij je moč 
spremeniti tudi lokacijo stavbe. V primeru združevanja 
ali spremembe lokacije stavbe je moč posamezne do-
voze in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo 
določene v kartografskem delu ukiniti oziroma njihove 
lokacije prilagoditi zazidavi.

– Gradbena površina lahko sega izven gradbenih 
mej za največ 1.0 m. Odstopanja se presodijo v projektni 
dokumentaciji.

– Vse stavbe v območju 1, stavbi tip A v območju 4 
in stavbi tip D v območju 5, so lahko od določene ma-
ksimalne višine nižje za največ 10 %, ostale stavbe so 
lahko poljubno nižje.

– Etažnost stavb, določena v odloku je lahko tudi 
drugačna, vendar mora stavba višinsko ustrezati določ-
bam odloka.

– V območju 1 in 4 je moč del stavb nameniti tudi 
za gostinske in trgovske dejavnosti. V območju 3 in 5 
je moč del stavb nameniti tudi za gostinske dejavnosti. 
V območju 6 je moč urediti parkirne površine v zelenju.

– Tehnični elementi za zakoličenje objektov se 
v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo 
v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka. 
Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z na-
vedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo 
v projektni dokumentaciji.

– Vse višinske kote in stacionaže se natančno do-
ločijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot 
stavb ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sose-
dnjih stavb.

4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, mora-

jo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5 % izho-
diščne vrednosti posamezne nepremičnine. Ponudbi za 
nakup posameznega zemljišča je treba priložiti potrdilo 
o plačilu varščine.

5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun Me-
stne občine Slovenj Gradec, TRR št. 01312-0100010322, 
sklic 00 2004-davčna številka, in sicer do dneva izteka 
roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za 
sodelovanje pri nakupu posamezne predmetne nepre-
mičnine.

5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe, Mestne občine Slovenj Gradec 
varščino obdrži. Prav tako Mestne občine Slovenj Gra-
dec obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu 
varščine ponudbo za nakup posamezne nepremičnine 
umakne.

5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu 
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema 
obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
6.2. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj 

izhodiščno ceno.
6.3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 

kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

6.4. Kupec mora na pridobljenih zemljiščih najka-
sneje v dveh letih po sklenitvi te kupoprodajne pogodbe 
pričeti z gradnjo ter pred pričetkom gradnje plačati ko-
munalni prispevek oziroma v primeru obročnega plače-
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vanja del komunalnega prispevka, na podlagi Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno 
storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE (Uradni list 
RS, št. 84/12, 12/14). V nasprotnem primeru ima Mestna 
občina Slovenj Gradec možnost odstopiti od pogodbe. 
Pri tem se, v primeru krivde na strani kupca, kupnina, 
znižana za pogodbeno kazen v višini 30 % cene zemlji-
šča z DDV, s strani Mestne občine Slovenj Gradec, vrne 
kupcu. V primeru krivde na strani Mestne občine Slovenj 
Gradec se kupnina vrne kupcu v celoti.

6.5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od dru-
ge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več 
ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo 
isto ceno (razpon manj kot 1.000,00 €), lahko komisija 
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe 
ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med 
najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se 
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki.

7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pri-
dobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe.

7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebo-
vati naslednje:

– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen 
naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za 
fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko 
št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko – za fizične osebe ozi-
roma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma ID za DDV 
– za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz 
sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti 
starejši od 30 dni);

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike. Potrdilo DURS o pla-
čanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;

– navedbo sklopa, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne 

nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem 
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika po-
nudbe se varščina ne vrne.

– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vre-
dnost, stroške notarskega zapisa pogodbe, vknjižbe 
pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške 
v zvezi z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine 

v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, varščino pa zadrži Mestna občina Slovenj 
Gradec. Kupnina se lahko plača v največ štirih obrokih, 
pri čemer pa mora ponudnik neplačani del kupnine za-
varovati z nepreklicno brezpogojno bančno garancijo, 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.

– Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
90 dni od oddaje ponudbe.

– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgo-
varja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje 
in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne 
infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje 

v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika.

– Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravne-
ga posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne 
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom 
vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, 
je izključena.

– O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina 
obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti 

kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh 
od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz ra-
zlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj 
Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogod-
bo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji 
iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji 
nepremičnin.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača ob kupnini 
tudi davčne dajatve (20 % DDV) in stroške notarskega 
zapisa pogodbe ter vknjižbe pogodbe v zemljiško knji-
go. Zemljiško knjižni prenos vrši kupec. Kupec pridobi 
lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne 
kupnine.

11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom 

»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – Po-
slovna cona Ozare«, naj ponudniki oddajo v vložišču 
Mestne občine Slovenj Gradec ali pošljejo priporočeno 
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 
2380 Slovenj Gradec. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja.

11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obraz-
cih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani: 
www.slovengradec.si

11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 15. 4. 
2014, do 9. ure.

11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod 
izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upo-
števane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 
ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s skle-

pom imenovana komisija dne 15. 4. 2014, ob 10. uri, 
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.

12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v prime-
ru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
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13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi 
z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 02/88-121-55 
(Silva Tomažič) ali 02/88-121-48 (Peter Čarf).

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 478-10/2014 Ob-1795/14

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na pod-
lagi 20., 22., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257, Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta oddaje:
Predmet oddaje v najem je muzejsko – vojaška 

kantina in kuhinja s pomožnimi prostori ter zunanja 
terasa vse brez opreme, ki se nahaja v pritličju objektu 
Komanda v Parku vojaške zgodovine v Pivki na parceli 
št. 4215/6, k.o. 2502 – Radohova vas; številka stavbe 
428.

Skupna neto površina prostorov za oddajo v poslov-
ni najem predstavlja 161,47 m2, ki predstavljajo vojaško 
kantino s kuhinjo – št. prostora 2 ter zunanja terasa, 
v izmeri 151,00 m2, kar skupaj znaša 312,47 m2.

Najemodajalec ima pravico do souporabe skupnih 
prostorov v izmerah:

– sanitarij v zahodnem delu pritličja (ženski, moški, 
invalidi) skupne površine 42,72 m2, hodnika v pritličju 
v zahodnem delu skupne površine 29,74 m2 – št. dela 
stavbe 1 in vhodne avle 54,28 m2 – številka dela stav-
be 3,

– dostopa iz vzhodne strani objekta za potrebe 
dostave,

– parkirišč na območju Parka vojaške zgodovine,
– ekološkega otoka.
Izklicna mesečna najemnina znaša 1.000,00 EUR 

brez DDV mesečno za obdobje od 1. 4. 2014 – 31. 3. 
2024 in 2.000,00 EUR brez DDV mesečno za obdobje 
od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2034.

V najemnino niso vključeni obratovalni stroški.
Predmet oddaje v najem se odda v najem za dobo 

20 let.
Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
3. Pogoji najema in posebni pogoji:
S podajo ponudbe se ponudnik zavezuje / izjavlja:
3.1. Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe kot 

zavarovanje za resnost ponudbe na transakcijski račun 
lastnika nepremičnine številka 01100-0100009167 (od-
prt pri UJP Postojna) plačati varščino v višini 2.000 EUR.

V primeru, če ponudnik ne bo nakazal ustrezne 
varščine oziroma ponudba ne bo vsebovala ustrezne-
ga potrdila, bo lastnik nepremičnine tako ponudbo kot 
nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja 
ponudb.

Po zaključeni izbiri najugodnejšega ponudnika jav-
nega zbiranja ponudb bo varščina v roku 8 dni vrnjena 
tistim, ki ne bodo uspešni, pri izbranem ponudniku pa se 
vrne v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Znesek varščine 
se ne obrestuje.

3.2. Ponudnik – najemnik mora biti davčni zaveza-
nec identificiran za namene DDV s pravico do odbitka 
celotnega DDV ter ima možnost podpisa izjave za ob-
račun DDV, v skladu s 1. in 2. točko 45. člena ZDDV-1.

3.3. V prostorih, ki so predmet najema se bo izvajala 
dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti I 56 De-
javnost strežbe jedi in pijač v skladu z Odlokom o merilih 
za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na ob-
močju Občine Pivka (Uradni List RS, št. 116/08 in 24/12).

3.4. Najemnik se obvezuje dokončati gradbeno – 
obrtniška in instalacijska dela po projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljena št. 11-2013 – sprememba; avgust 
2013; ACMA d.o.o. Ajdovščina in projektu za izvedbo 
št. 11-2013; september 2013; ACMA d.o.o. Ajdovščina in 
pridobiti uporabno dovoljenje za kantino (brez kuhinje) do 
25. 5. 2014, ter za kuhinjo in kotlovnico do 30. 6. 2014. 
Zgornja priznana meja vlaganj v dokončanje kantine s ku-
hinjo in GO deli za kotlovnico je 60.000,00 EUR brez 
DDV. Dobava in vgradnja kotla s pripadajočo avtomatiko 
in zalogovnikom ni predmet priznanih vlaganj.

Vlaganja v objekt se sorazmerno poračunavajo 
z mesečno najemnino in sicer 250,00 EUR brez DDV 
mesečno, do 31. 3. 2034. Celotna projektna dokumenta-
cija objekta, ki se oddaja v poslovni najem vsebuje:

– Obnova objekta 2 v PVZ Pivka; izdelovalec 
GEA-Consult d.o.o. Škofja Loka; PGD dokumentacija št. 
B07-018, maj 2009, PZI dokumentacija št. B07-018, ma-
rec 2012 in sprememba tega projekta; izdelovalec ACMA 
d.o.o. Ajdovščina, PGD št. 11-2013, avgust 2013 in PZI 
projekt št. 11-2013, september 2013,

-in je dostopna na sedežu lastnika.
3.5. Najemnik bo najemodajalcu mesečno izstavljal 

račune za sorazmerna vlaganja, skladno s priloženim 
popisom del, (ki je del razpisne dokumentacije objavlje-
ne na spletni strani občine), ki so ocenjena na največ 
60.000,00 EUR brez DDV. Najemnik izrecno izjavlja, da 
soglaša, da za celotno obdobje pobota najemnine z nje-
govim izdanim računom za vlaganja, ne bo obračunal 
zamudnih obresti.

3.6. Najemnik mora s kotlovnico zagotoviti ogreva-
nje tudi že obstoječega poslovnega dela objekta in sicer 
muzejske trgovine in pisarn ter razstavnih prostorov v pr-
vem in drugem nadstropju. Najemnik bo za opravljeno 
storitev ogrevanja mesečno zaračunaval najemodajalcu 
dejansko porabo, ki jo bo izkazoval kalorimeter in sicer 
po ceni 0,75€/kWh in pa fiksne mesečne stroške v viši-
ni 50,00 EU brez DDV za vzdrževanje in ostale splošne 
stroške.

3.7. Najemnik se obvezuje z upraviteljem Parka vo-
jaške zgodovine skleniti poseben dogovor o plačevanju 
provizije za skupine obiskovalcev, ki bodo koristile gostin-
sko ponudbo, kot del paketne ponudbe Parka vojaške 
zgodovine. Višina provizije se določi v skladu z uzancami 
in dobrimi poslovnimi običaji za to področje. Računi se 
izdajajo za obdobje treh mesecev. Rok plačila je 30 dni 
od izstavitve računa.

3.8. Ostali pogoji so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

4. Vsebina ponudbe:
4.1. Ponudbena dokumentacija
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti 

dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obraz-
cem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej 
mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami lastnika 
nepremičnine. Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, 
kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega be-
sedila izhaja. Hkrati morajo biti dokumenti na zahtevanih 
mestih podpisani in žigosani s strani za to pooblaščene 
osebe (kot je to zahtevano z razpisno dokumentacijo). 
V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega do-
kumenta ne bo predložil, ali pa bo predložen dokument 
v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo la-
stnik objekta tako ponudbo izločil kot nepopolno.
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Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po 
spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, 
da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene 
z zaporednimi številkami:

1. ovojnica,
2. izpolnjena ponudba,
3. izjava ponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju 

vseh razpisnih pogojev iz tega javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije,

4. potrdila bank o neblokiranosti poslovnega ra-
čuna/ov,

5. podatki o referenčnem delu,
6. potrdilo o vplačilu varščine,
7. obrazec pogodba,
8. druga zahtevana dokazila.

4.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka, 
31. 3. 2014 do 11. ure.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno 
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna 
teorija).

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (ne-
pravočasna ponudba), komisija oziroma oseba, ki je po-
oblaščena za izvedbo postopka, izloči in o tem obvesti 
ponudnika. Ne glede na prejšnji stavek lahko ponudnik, ki 
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

Vsaka dopolnitev ponudbe mora biti dostavljena na 
način, določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora 
biti jasno označeno, da gre za dopolnitev ponudbe (po-
nudnik na ovojnico napiše »Dopolnitev ponudbe« in ime 
javnega zbiranja ponudb). V dopolnjeni ponudbi mora 
biti jasno navedeno, kateri del ponudbe se dopolnjuje, 
kateri del se spreminja in kateri del ponudbe ostaja ne-
spremenjen.

4.3. Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapeča-
teni ovojnici, naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka.

Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Vloga 
poslovni prostori PVZ” in številka objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo 
prispele v roku, navedenem v javnem razpisu, na naslov 
lastnika in bodo pravilno označene.

Vsi listi ponudbene dokumentacije morajo biti pre-
vezani z vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) 
strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, 
pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, 
ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno 
povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 
št. 2/07 – UPB3, 33/07, 45/08). Pregled ponudbe mora 
biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodo-
vala.

4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokumente 
skladno s tem javnim razpisom in razpisno dokumen-
tacijo.

4.5. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 180 dni od 
roka za oddajo ponudbe.

5. Postopek in merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

5.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu 
lastnika nepremičnine v ponedeljek, dne 31. 3. 2014, ob 
11.30.

Strokovna komisija bo pred obravnavo prispelih po-
nudb preverila, ali so bile ponudbe pravočasne in po-
polne.

Strokovna komisija bo ponudbe, ki bodo prispele po 
razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne, 
vendar nepopolne ponudbe, iz postopka izločila in o tem 
obvestila ponudnike.

O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani komisije in s tem je posto-

pek izbire zaključen.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila do-

sežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja 
(izklicna ocenjena najemnina) ali v postopkih, ki se vodi-
jo v primeru, ko več ponudb doseže enako število točk, 
ni bila dosežena vsaj cena, ki so jo v postopku javnega 
zbiranja ponudb ponudili najugodnejši ponudniki, javno 
zbiranje ponudb ni uspešno.

O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo lastnik 
objekta obvestil ponudnike v osmih dneh od odpiranja 
prispelih ponudb oziroma od izvedbe postopkov, ki se 
vodijo v primeru, ko več ponudb doseže enako število 
točk.

5.2. Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
Višina najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne 

(relevantna je mesečna vrednost najemnine razvidna iz 
obrazca Ponudba brez DDV) – upošteva se cena na dve 
decimalni mesti natančno;

Če bo med prejetimi ponudbami več ponudb doseglo 
enako ponudbo, lahko komisija oziroma oseba, poobla-
ščena za izvedbo postopka:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove 
ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna poga-
janja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Postopki iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni 
v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, druga-
če javno zbiranje ponudb ni uspešno.

6. Sklenitev pogodbe:
Lastnik nepremičnine bo z najugodnejšim ponudni-

kom sklenil pogodbo najpozneje v 15 dneh po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika.

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 
iz prejšnjega odstavka, lastnik nepremičnine lahko podalj-
ša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, 
ali pa bo zadržal njegovo varščino.

Če najugodnejši ponudnik ne bo podpisal pogodbe 
niti v podaljšanem roku, bo lastnik nepremičnine zadržal 
njegovo varščino.

7. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da ne glede na ostala 

določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase 
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po javnem 
razpisu,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane 
priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega.

8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb 
dosegljiva na spletni strani Občine Pivka, www.pivka.si 
in na sedežu lastnika. Ponudniki, ki bi želeli vpogled 
v navedeno dokumentacijo, se dva dni pred želenim 
vpogledom najavijo preko elektronske pošte na naslov: 
janko.bostjancic@pivka.si. Za kakršne koli dodatne in-
formacije o razpisu lahko ponudniki zaprosijo le po elek-
tronski pošti na naslov: janko.bostjancic@pivka.si.

Občina Pivka
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 Ob-1755/14

Medij: TOP TV.
Izdajatelj: Top TV Media d.o.o., televizijska dejav-

nost, Tivolska cesta 50, 1000 Ljub ljana.
Direktor: Dejan Vodušek.
Lastnik: Dejan Vodušek, Hacquetova ulica 8, 1000 

Ljub ljana.

 Ob-1756/14

Medij: MT.TV.
Izdajatelj: Zavod Mediatravel, turistična televizija 

Ljub ljana, Tivolska cesta 50, 1000 Ljub ljana.
Direktor Dejan Vodušek.
Lastnik: Dejan Vodušek, Hacquetova ulica 8, 1000 

Ljub ljana.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

In 3/2008 Os-1675/14

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Raiffeisenbank Grosssteinbach, r.z. z.o.o., Av-
strija, ki jo zastopa Vladimir Toplak, odvetnik na Ptuju, 
zoper dolžnika: 1. Ela Koželj, Dobrovnik 86, Dobrovnik 
- Dobronak, 2. Jakob Koželj, Dobrovnik 48 C, Dobrov-
nik - Dobronak, ki ju zastopa Odvetniška družba Čeferin 
iz Grosuplja in v pristopnih izvršilnih zadevah upnika 
KOP, Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zo-
per dolžnico Elo Koželj, Dobrovnik 86, Dobrovnik, opr. 
št. In 54/1999, VL 126170/2008, VL 204238/2009, VL 
178468/2010, VL 205098/2009, VL 199366/2010 in VL 
220479/2011, sklenilo:

Prodana dolžničina nepremičnina, stanovanje, 
št. 29, v 6. nadstropju, na naslovu, Kregarjeva 1, Bre-
žice, ki leži na parc. št. 1/19, 1298 Trnje, v netto tlori-
sni površini 66,12 m2 (uporabna površina dela stavbe: 
56,91 m2), za katero je bila na drugi javni dražbi dose-
žena kupnina v višini 28.100,00 EUR, se

– s pravnomočnim sklepom o domiku z dne 28. 5. 
2013 domakne najboljšemu ponudniku Janku Nepužla-
nu, rojenem 5. 7. 1961, EMŠO 0507961500033, stanu-
joč Pot na Zajčjo goro 5, 8290 Sevnica,

– s pravnomočnim sklepom o izročitvi z dne 10. 10. 
2013 izroči kupcu Janku Nepužlanu, rojenem 5. 7. 1961, 
EMŠO 0507961500033, stanujoč Pot na Zajčjo goro 5, 
8290 Sevnica.

Ker predmetna nepremičnina ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, bo sodišče zaradi publicitetnega učinka po 
pravnomočnosti sklepa o domiku in sklepa o izročitvi 
sklepa razglasilo tudi na sodni deski in objavilo v Ura-
dnem listu RS.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 2. 2014

VL 6782/2013 Os-1615/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 6782/2013 z dne 28. 1. 2013, 
ki je 23. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazin, opr. št. 
IZV 279/2013 z dne 17. 5. 2013, nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, veliko-
sti 84,22 m2, v večstanovanjski hiši, v 3. nadstropju, na 
naslovu, Ulica Gustla Štravsa 1, Jesenice, št. stanova-
nja 16, št. stavbe 1881, s skupnimi deli napravami ter 
funkcionalnim zemljiščem, tudi v lasti Gorana Ivanovića, 
zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje, podje-
tje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne 
na Koroškem, zaradi izterjave 1.251,02 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 26. 2. 2014

In 52/2013 Os-1558/14

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Radovljici 
opr. št. In 52/2013 z dne 26. 4. 2013, je izvršitelj Marko 

Tomazin iz Kranja, v korist upnikov Sebastjana Pibra in 
Sare Piber, oba Bodešče 2c, 4260 Bled, zaradi izterjave 
3.410,64 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, dne 
9. 5. 2013 opravil rubež nepremičnine, v lasti dolžnika 
Milana Pibra, Ribenska cesta 30, Bled, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, to je stanovanja št. 3, v večstanovanj-
ski stavbi št. 1471, na naslovu, Ribenska cesta 30, Bled, 
z neto tlorisno površino 52,60 m2. Zapisnik o rubežu ima 
pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 2. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 38/2012 Os-1651/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Barbari Jan Bufon v nepravdni zadevi predlagateljice 
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobra-
nilstvo, Šubičeva 2, Ljub ljana, zoper nasprotna ude-
leženca: 1. SPL d.d., Frankopanska 18/A, Ljub ljana 
in 2. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji 
o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, ob udeležbi Slaviše Mirkovića, 
Tržaška cesta 47, Ljub ljana in ostalih udeležencih, ki 
jim je sodišče s sklepom dovolilo udeležbo na podlagi 
dopolnitve predloga z dne 5. 6. 2012, za vzpostavitev 
etažne lastnine pri večstanovanjski stavbi na naslovu, 
Tržaška cesta 47 v Ljub ljani, z identifikacijsko oznako 
1723-2761 izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine 
z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 19. 3. 
1992, opr. št. 0403-S-36/1-1952/92. Predmet pogodbe: 
dvosobno stanovanje št. 43, v izmeri 57,17 m2 v večsta-
novanjski stavbi, ki stoji na Tržaški cesti 47 v Ljub ljani. 
ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 
1723-2761-43,

– oseba, ki jo je izstavila: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za notranje zadeve,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Slaviša Mir-
ković, Tržaška cesta 47, Ljub ljana,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva 
vknjižba lastninske pravice: Slaviša Mirković, Tržaška 
cesta 47, Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,

Objave sodišč
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da v enem mesecu od objave tega oklica v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodi-
šča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziro-
ma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo 
zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pra-
vice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za 
to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik 
listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 2. 2014

N 551/2008 Os-1554/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi priglasiteljice Zlatke 
Šmarčan, Benediški vrh 51, Benedikt, v postopku vzpo-
stavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Usnjar-
ska ulica 1, Maribor, začetem na predlog predlagateljev: 
Tatjane Stedrdin, stanujoča Vomerjeva ulica 2, Muta, ki 
jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona 
Štuklja 5, Maribor in drugih, zoper nasprotno udele-
ženko Mestno občino Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 
Maribor, za vpis lastninske pravice v korist priglasiteljice 
na parkirnem prostoru št. 2, na nivoju 1. kleti v stavbi 
na naslovu Usnjarska 1, Maribor, št. stavbe 2282, k.o. 
657-Maribor-Grad, in za vzpostavitev pravnega naslova, 
18. 2. 2014, izdalo sklep o začetku postopka za vzpo-
stavitev pravnega naslova: kupne pogodbe z dne 10. 3. 
1996, sklenjene med Kelbič Manjo, rojeno Šmarčan, iz 
Maribora, Kacova 6, kot prodajalko, in Šmarčan Silvom 
iz Maribora, Gregorčičeva 13, ter Šmarčan Zlatko, roje-
na Rihard, iz Maribora, Gregorčičeva 13, kot kupcema, 
s katero je prodajalka kupcema prodala parkirni prostor 
št. 2, lociran v sklopu objekta »C« Pristan, na nivoju I. 
kleti, in na katerem je prodajalka dovolila vknjižbo la-
stninske pravice v korist kupcev.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov 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 priglasiteljice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 17/2013, In 18/2013, In 19/2013 Os-1655/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrožni sodnici 
mag. Mirjani Reberc v izvršilni zadevi upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljub ljana, Trg republike 2, Ljub ljana, 
proti dolžniku Bio Futura, družba za ravnanje z biološki-
mi odpadki d.o.o., Likozarjeva ulica 3, Ljub ljana; ECO-A 
B.V., Zuidplein 156, Amsterdam, Nizozemska; Igor Zma-
zek, Goldschmiedgasse 6, Dunaj, Avstrija; AICO-EKO, 
ekološko svetovanje in storitve, d.o.o., Likozarjeva 
ulica 3, Ljub ljana, pod opr. št. In 17/2013 zaradi izter-
jave 1.129.448,48 EUR s pp, pod opr. št. In 18/2013, 
zaradi izterjave 3.294.334,93 EUR s pp in pod opr. št. 
In 19/2013 zaradi izterjave 2.586.580,21 EUR s pp, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku 

ECO-A B.V., Zuidplein 156, Amsterdam, Nizozemska, 
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 4. 12. 2013 
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Mila-
na Volka iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 18, ki bo dolžnika 
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne 
sporoči, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 2. 2014

Pg 282/2006 Os-1652/14

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. Pg 
282/2006 z dne 25. 2. 2014 prvotoženi stranki Danielu 
Luznarju postavilo začasnega zastopnika Mateja Domja 
iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi odloč-
be Ustavnega sodišča RS, št. U-I-279/08, in določbe če-
trtega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v po-
stopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2014

VL 193606/2013 Os-1519/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB 
leasing d.o.o. Ljub ljana, Šlandrova ulica 2, Ljub ljana 
-Črnuče, proti dolžniku Mehu Đulić, Dragonja 15, Sečo-
vlje - Sicciole, ki ga zastopa odvetnik začasni zastopnik 
Niko Varezič, Obala 114, Portorož - Portorose, zaradi 
izterjave 1.047,08 EUR, sklenilo:

dolžniku Mehu Đulić, Dragonja 15, Sečovlje - Sicci-
ole se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Niko 
Varezič, Obala 114, Portorož.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 1. 2014

IV P 97/2013 Os-1341/14

Okrožno sodišče v Novem mestu je po okrožni so-
dnici Ani Novina v pravdni zadevi tožeče stranke Urške 
Plaper, Cesarjeva ulica 36, Novo mesto, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Štamcar, Novo mesto, zoper tože-
no stranko Luka Popović, Ulica Vojislava Ilića 37, Beo-
grad, Srbija, zaradi dodelitve otroka v vzgojo, varstvo in 
oskrbo ter določitve preživnine, pcto 4.000,00 EUR, 7. 
februarja 2014, sklenilo:

začasna zastopnica tožene stranke Luke Popovića 
odvetnica Darja Kvas, Košenice 45, Novo mesto, se 
razreši.

Toženi stranki Luki Popoviću, sedaj neznanega bi-
vališča, se postavi začasna zastopnica odvetnica Majda 
Štrasner, Jerebova ulica 4, Novo mesto.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 2. 2014
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I Pg 228/2013 Os-1458/14

Okrožno sodišče v Novem mestu je v gospodarski 
zadevi opr. št. I Pg 228/2013 tožeče stranke Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, zoper toženi stranki: 1. Jaspis d.o.o., Regenova 1, 
Maribor in 2. Lorgo Limited, Ifigeneias 7, 4th flor, P.C. 
2007, Nicosia, Ciper, zaradi dopustitve poplačila terjatve 
v znesku 220.137,07 EUR s pripadki iz vrednosti zasta-
vljene nepremičnine, na podlagi 4. in 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 2. 
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer 
Odvetniško pisarno Štamcar d.o.o., Novi trg 11, Novo 
mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese 2. tože-
ne stranke v gospodarski zadevi vse dotlej, dokler 
se ne ugotovi njen naslov oziroma dokler 2. tožena 
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita prred so-
diščem.

Okrožno sodišče v novem mestu
dne 10. 2. 2014

VL 111474/2012 Os-1680/14

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici 
Silvi Strgar Brežan v izvršilni zadevi upnika Skupnost 
lastnikov Kaninska vas Bovec, Kaninska vas 7, Bovec, 
ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana 
Makuca v Tolminu, zoper dolžnika Rudolfa Blašković, 
Kaninska vas 23, Bovec, sedaj neznanega bivališča 
v tujini, zaradi izterjave zneska 3.012,97 EUR s pri-
padki, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, ki se v izvršilnem postopku uporablja 
na podlagi določbe 15. člena Zakona o izvršbi in zava-
rovanju – ZIZ, dolžniku Rudolfu Blaškoviću postavilo 
začasno zastopnico Kati Mininčič, odvetnico v Solkanu, 
Med ogradami 3.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tej 
izvršilni zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 2. 2014

Oklici dedičem

D 142/2013 Os-1339/14

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski po-
stopek po pokojem Stanislavu Smoliču, rojenem 21. 2. 
1950, umrlem dne 12. 10. 2013, nazadnje stanujočem 
Spodnja Kanomlja 40, Spodnja Idrija.

V zapuščinsko maso po pokojnem spada 19 na-
vadnih (rednih) delnic KD Group, denarna sredstva na 
TRR Nove KBM d.d., št. 04442-0224201446, s stanjem 
na dan 28. 12. 2013 v višini 437,09 EUR in denarna 
sredstva na TRR DBS d.d., št. 197105007864145, s sta-
njem na dan 8. 1. 2014 v višini 380,00 EUR.

Po do sedaj zbranih podatkih ni znanih dedičev, ki 
bi prišli v poštev kot zakoniti dediči po zapustniku.

Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega 
leta od objave oklica v Uradnem listu RS, javijo morebi-
tni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku navedenega roka, bo sodišče zapu-
ščinski postopek po pokojnem Stanislavu Smoliču, na 

podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo v času od-
ločitve, zaključilo.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 31. 1. 2014

D 621/2009 Os-1319/14

Zapuščinska zadeva: po pokojni RHO Josipini, ro-
jeni 17. 11. 1919, nazadnje stanujoči v Milanu, Via Pe-
trarca 4, R Italija, ki je umrla 7. 1. 2006.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Ura-
dnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica 
Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 Dekani, 
tel. 00386/51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 1. 2014

IV D 889/2013 Os-1533/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Šimnovec Milanu Stanku, 
sinu Šimnovec Albina, rojenem dne 28. 4. 1934, umrlem 
dne 28. 2. 2013, nazadnje stanujočim na naslovu Ziher-
lova ulica 4, Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije.

Sodišče je na zapuščinski obravnavi ugotovilo, da 
iz smrtovnice in razpoložljivih podatkov ni mogoče ugo-
toviti vseh oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči. 
Zapustnik je bila sicer ob smrti v izvenzakonski sku-
pnosti, potomcev ni imel. V poštev bi kot zakoniti dediči 
tako prišli dediči II. dednega reda, to so zapustnikovi 
starši oziroma ker so že pokojni, njihovi potomci, to so 
zapustnikovi bratje in sestre in njihovi potomci, pri čemer 
pa sodišče ne razpolaga s podatki o nečakinji Poženel 
Majdi, hčerki zapustnikovega brata Viktorja. Omenjena 
bi v primeru, da bi bila oporoka zapustnice izpodbita, 
prišla v poštev kot zakonita dedinja, zato ima pravico, 
da se s postopkom in oporoko seznani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) navedeno osebo ter vse 
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. 
Šimnovec Milanu Stanku poziva, da se priglasijo sodi-
šču 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 Ljub ljani
dne 18. 2. 2014

I D 1826/2013 Os-1676/14

V zapuščinski zadevi po dne 29. 9. 2013 umrlem 
Ivanu Ogrizku, rojenem 16. 10. 1930, državljanu RS, 
samskem, nazadnje stanujočem Rosinova ulica 1, Ma-
ribor, pridejo v poštev kot dediči III. dednega reda po 
zapustniku tudi njegovi bratranci in sestrične oziroma 
njihovi nadaljnji potomci na strani zapustnikove mame 
Ane Lipičnik, poročene Ogrizek, pri čemer podatki o njih 
niso znani.

Sodišče zato poziva zapustnikove dediče III. de-
dnega reda na strani zapustnikove mame Ane Lipičnik, 
poročene Ogrizek, neznanih imen in naslovov oziroma 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma bo odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2014

D 701/2013 Os-1596/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Novak Jožefi (tudi Josefa), iz Kosta-
njevice na Krasu 31, ki je umrla 17. 1. 1939, stara 80 let.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2014

Oklici pogrešanih

N 87/2013 Os-1646/14

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku ne-
pravdni postopek predlagateljice Veronike Berke, Sveti 
Jurij 119, Rogašovci, zaradi razglasitve za mrtvega na-
sprotnega udeleženca Jožefa Jakoša, Domanjševci, se-
daj neznanega bivališča nekje v Franciji, ki ga zastopa 
skrbnik za poseben primer Jožef Berke, Sveti Jurij 119, 
Rogašovci.

Jožef Jakoša se je rodil dne 13. 8. 1911 v Domanj-
ševcih, očetu Jožefu Jakoša in materi Juliji Jakoša. Po-
grešan bi naj že okrog leta 1930 odšel v Francijo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem 
udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi 
smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti 
v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sodišče 
po izteku roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 2. 2014

N 88/2013 Os-1647/14

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku ne-
pravdni postopek predlagateljice Veronike Berke, Sveti 
Jurij 119, Rogašovci, zaradi razglasitve za mrtvo na-
sprotno udeleženko Marjeto Orban, rojeno Jakoša (v 
matičnem registru o rojstvu vpisana kot Margit Jako-
ša), Domanjševci, sedaj neznanega bivališča nekje na 
Madžarskem, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer 
Jožef Berke, Sveti Jurij 119, Rogašovci.

Marjeta Jakoša (Margit Jakoša) se je rodila dne 
16. 7. 1913 v Domanjševcih, očetu Jožefu Jakoša in 
materi Juliji Jakoša. Pogrešana bi naj že okrog leta 1930 
odšla na Madžarsko, od koder pa se več ni oglašala in 
tudi ne vrnila.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni 
udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa o njeni smrti, da 
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku 
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sodišče po 
izteku roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 2. 2014

N 31/2013 Os-1648/14

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Soške elektrarne (SENG) Nova 
Gorica, ki ga zastopa Maruška Trunk Glavič, odvetnica 
v Novi Gorici, zaradi razglasitve nasprotnega udeležen-
ca Rudolfa Humarja, za mrtvega.

Rojstni podatki nasprotnega udeleženca niso po-
znani, dejstvo pa je, da je bil v zemljiško knjigo kot so-
lastnik parc. št. 1147/7, k.o. Kneža, do 1/2 vpisan v letu 
1939 z naslovom Kneža 24, Most na Soči. Očitno je 
tudi, da je bil takrat že polnoleten, drugi podatki o njem 
pa niso znani.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za pose-
ben primer zastopal Center za socialno delo Tolmin po 
pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razgla-
silo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona 
o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 2. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

AR&KAMA d.o.o., Trg svobode 3, Ravne na Koro-
škem, zavarovalno polico, št. 50500043949. gni-333263

Bastl Matej, Podvrh 32, Mozirje, zavarovalno poli-
co, št. 70000010300, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnc-333269

Galekovič Sanja, Dobravska 5, Ormož, zavaroval-
no polico, št. 41401000067, izdala zavarovalnica AS. 
gno-333282

Globokar Zdenka, Krka 52, Krka, zavaroval-
no polico, št. 5050006862, izdala zavarovalnica KD. 
gnm-333284

Grenko Dora, Orla vas 8A, Braslovče, zavarovalno 
polico, št. 50500108440, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnm-333259

Hrovat Jurij, Grobeljska cesta 2, Mengeš, zavaro-
valno polico, št. 416010071520, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gnd-333293

Hrovat Metka, Grobeljska cesta 2, Mengeš, zava-
rovalno polico, št. 416010071500, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gne-333292

Janša Robert, Setnik 50, Polhov Gradec, zava-
rovalno polico, št. 41601000847 (preklic življenjskega 
zavarovanja vezanega na vzajemne sklade), izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnq-333280

Pogačar Barbara, Vranja peč 9, Kamnik, zavaro-
valno polico, št. 50500126593, izdala zavarovalnica AS. 
gnp-333281

Pšeničnik Majda, Trg svobode 3, Ravne na 
Koroškem, zavarovalno polico, št. 50500074068. 
gnj-333262

Saviozzi Matjaž, Dom in vrt 47, Trbovlje, zavaroval-
no polico, št. REN-POL-01/02100731, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica. gnn-333283

Smej Mateja, Kobilje 75A, Kobilje, zavarovalno poli-
co, št. 50500059148, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnv-333300

Trstenjak Slavica, Jamna 1B, Sveti Jurij ob Ščavni-
ci, zavarovalno polico, št. 50500015356, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica d.d. gnb-333270

Visinski Irena, Prušnikova ulica 9, Ljub ljana, zava-
rovalno polico, št. 41601003904, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnx-333298

Spričevala preklicujejo

Hudorovič Jasna, Drnovo 93, Leskovec pri Krškem, 
spričevala od 1. do 9. razreda Osnovne šole Leskovec 
pri Krškem. gnc-333294

Pihler Maruša, Spodnji Kamenščak 17F, Ljuto-
mer, indeks, št. 18071025, izdala Filozofska fakulteta. 
gne-333267

Teichmeister Mujanović Vesna, Glavna cesta 33, 
Mirna, indeks, št. 18061286, izdala Filozofska fakulteta, 
leto izdaje 2006. gny-333272

Valentina Zanardi Vitali, Kocljeva ulica 10, Vodice, 
spričevali 1. in 2. razreda OŠ Vodice. gnn-333258

Vodičar Horvat Sanda, Herbersteinova 18, Ljub-
ljana, diplomo, izdala Pravna fakulteta, Ljub ljana, 
št. 49/85. gnj-333266

Drugo preklicujejo

Bar Žogca Ciril Dimec s.p., Lesarska cesta 27, 
Nazarje, dovolilnico, za državo Bosno in Hercegovino, 
oznaka države 070, številka 0107. gnx-333273

Božič Maja, Ilirska 31, Izola - Isola, študentsko 
izkaznico, št. 32011212, izdala Univerza Ljub ljana. 
gnl-333285

Enes Draganović s.p., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, oznaka države 643/11, država Rusija/tretje 
države, št. 1075672. gnh-333289

Enes Draganović s.p., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, oznaka države 070/11, država BIH/tretje 
države, št. 0716. gng-333290

Gašič Robert, Budičinova ulica 6, Koper - Capodi-
stria, digitalno tahografsko kartico, št. 107050003259000, 
izdajatelj Cetis. gnw-333299

Gregorec Tomaž, Senično 16, Križe, študentsko iz-
kaznico, št. 63020216, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko. gnd-333268

Internalis d.o.o. - v stečaju, Cesta Ljub-
ljanske brigade 9, Ljub ljana, licenco, za opravlja-
nje prevozov v cestnem prometu Skupnosti, številka 
GE004629/05862/011. gnf-333291

Janjanin Enej, Bohoričeva ulica 17, Krško, študent-
sko izkaznico, št. 61207802, izdala Filozofska fakulteta, 
Univerza v Mariboru. gnl-333260

Koblar Maja, Gubčeva ulica 2, Izola - Isola, študent-
sko izkaznico, št. 19377289 (izdana na priimek Berce), 
izdana leta 2002, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza 
Ljub ljana. gnz-333296

Kovše Luka, Hotinjska cesta 14, Orehova vas, dija-
ško izkaznico, izdala SERŠ. gng-333265

Mlakar Grega, Laporje 78, Laporje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500031976010, izdajatelj Cetis 
d.d. gnh-333264

Mulec Vojko, Grahovo 83A, Grahovo, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposo-
bljenosti za odgovorno osebo, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, izdano leta 1998. gnk-333261

Osmanagić Elmedin, Brodarjev trg 2, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 24014582, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gny-333297

Ručigaj Jože, Brezovica pri Zlatem polju 6, Lukovi-
ca, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, številka 5/1102, 
izdano 15. 3. 2001. gnb-333295

Sraka Andraž, Ložarjeva ulica 5, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 63010136, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnz-333271

Teletrans, d.o.o., Šobčeva cesta 18, Lesce, licenco, 
številka GE004272/0178. gnw-333274

Tesić Prevko s.p., Bernardinska reber 3B, Portorož 
- Portorose, licenco, izvod številka 012084/003, za vozi-
lo audi A6, registrska številka KP K7-608, z veljavnostjo 
23. 3. 2014. gnv-333275

Preklici
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Trakar, d.o.o., V zavoju 40B, Maribor, licenco, 
številka GE005031/06137/001, registrska številka 
MB-NU-436. gnu-333276

Trakar, d.o.o., V zavoju 40B, Maribor, licenco, 
številka GE005031/06137/002, registrska številka 
MB-DL-485. gnt-333277

Trakar, d.o.o., V zavoju 40B, Maribor, licenco, 
številka GE005031/06137/003, registrska številka 
MB-KP-647. gns-333278

Trakar, d.o.o., V zavoju 40B, Maribor, licenco, 
številka GE005031/06137/004, registrska številka 
MB-NA-238. gnr-333279

Trakar, d.o.o., V zavoju 40B, Maribor, licenco, 
osnovno, številka GE005031/06137. gnj-333287

Zaletelj Blaž, Podbukovje 18, Krka, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500033457000, izdal Cetis, d.d. 
gni-333288

Zorčič Jože, Kapele 60, Kapele, del-66 licenco za 
vzdrževanje zrakoplova, veljavna od 30. 3. 2009 do 
20. 3. 2014, izdajateljica Agencija za civilno letalstvo RS, 
številka 0000967, izdana leta 2009. gnk-333286
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