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Javni razpisi

 Ob-2482/15

RRA Koroška d.o.o. objavlja

spremembe
Prvega javnega razpisa kreditov in garancij  

za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske 
garancijske sheme v Koroški regiji,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/15 dne 12. 6. 
2015, v katerega se vključijo naslednje spremembe:

V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni 
prvi odstavek, tako da se glasi:

»Predmet razpisa so garancije Regijske garancij-
ske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne 
kredite, ki jih RRA Koroška razpisuje v sodelovanju 
z bankami, ki so navedene v prilogi razpisne doku-
mentacije – »Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS 
Koroška«.«

Briše se tabela s seznamom bank.
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

RRA Koroška d.o.o.

Št. 475/2015 Ob-2483/15

Mariborska razvojna agencija p.o. objavlja

spremembe
Prvega javnega razpisa za sofinanciranje  

manjših začetnih naložb,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/15 dne 

12. 6. 2015, v katerega se vključijo naslednje spre-
membe:

V točki 6. »Merila za izbor upravičencev« se spre-
meni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Merila za ocenjevanje vlog so opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji v okviru razpisa RGS. Najvišje možno 
število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih 
sredstev po regionalni shemi pomoči je 100. Pogoj za 
pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija 
za bančni kredit in najmanj 55 doseženih točk v ocenje-
vanju po merilih. Sredstva se razdelijo najprej tistim vlo-
gam, ki so prispele prej, do porabe sredstev. Vrstni red 
se določi glede na datum in uro prejetja popolne vloge. 
Kot datum prejetja popolne vloge se uporablja datum 
in ura prejetja vloge oziroma dopolnitve vloge, in sicer 
poštni žig odtisnjen na ovojnici. Kolikor ima več vlog 
isti čas prispetja, kot je na voljo nepovratnih sredstev, 
se sredstva dodelijo najprej vlogam, ki so dosegle več 
točk pri ocenjevanju po merilih. Če tudi po tem kriteriju 

vloge še vedno presegajo razpoložljiva sredstva za so-
financiranje, bodo sredstva najprej dodeljena vlogam, 
ki so prejela več točk po merilu zaposleni podjetja, nato 
pa vloge, ki predvidijo višje število dodatno zaposlenih 
na podlagi prijavljenega projekta, ne glede na velikost. 
Če bo tudi po uporabi tega kriterija še vedno več vlog, 
kot je na voljo sredstev, bodo sredstva dodeljena na 
podlagi žreba.«

V točki 8. »Način prijave in razpisni roki« se briše 
zadnji odstavek.

V točki 10.2. »Dopolnitev vlog« se spremeni prvi 
odstavek, tako da se glasi:

»Prispele vloge se pregledajo v roku 5 dni.«
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

Mariborska razvojna agencija p.o.

Št. 475/2015 Ob-2484/15

Mariborska razvojna agencija p.o. objavlja

spremembe
Prvega javnega razpisa kreditov in garancij  

za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske 
garancijske sheme za Podravje,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/15 dne 12. 6. 
2015, v katerega se vključijo naslednje spremembe:

V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni 
prvi odstavek, tako da se glasi:

»Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske 
sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih 
MRA razpisuje v sodelovanju z bankami, ki so navede-
ne v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS za 
Podravje.«

Briše se tabela s seznamom bank.
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

Mariborska razvojna agencija p.o.

Št. 430-340/2015 Ob-2423/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje projekta »Prostovoljno vračanje tujcev 
iz Republike Slovenije in reintegracijski programi  

v državi vrnitve tujcev«, št. 430-340/2015
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvajanje projekta »Prostovoljno vračanje tujcev 
iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v dr-
žavi vrnitve tujcev« za obdobje od podpisa pogodbe do 
31. 12. 2016.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

– Prijavitelj projekta mora imeti vzpostavljeno lastno 
mrežo kontaktov v državah, katerih državljani predsta-
vljajo delež nezakonite migracije v Republiki Sloveniji, 
ter mora imeti v letu 2014 delovne izkušnje z organizi-
ranjem prostovoljnega vračanja in reintegracijskih pro-
gramov v Afganistanu, Ukrajini in Pakistanu.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor programa
Merilo za ocenitev vloge so pretekle delovne izku-

šnje, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v predmetni razpisni dokumentaciji.

Vloga lahko za projekt glede na pretekle delovne 
izkušnje prejme največ 100 točk. Ocenjuje se število 
preteklih delovnih izkušenj s področja izvajanja prosto-
voljnega vračanja v različnih državah v letu 2014.

Kot pretekle izkušnje se ne upoštevajo izkušnje 
s prostovoljnim vračanjem v države članice Evropske 
unije.

Za izvajanje projekta po predmetnem javnem raz-
pisu bo izbrana vloga, ki bo po merilu pretekle delovne 
izkušnje dosegla največje število točk.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 100.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od pod-
pisa pogodbe do 31. 12. 2016.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta 
za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje pred-
metnega javnega razpisa so zagotovljena s strani sred-
stev Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 
75 % upravičenih stroškov (kar znaša 75.000,00 EUR) 
in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 
25 % upravičenih stroškov.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 22. 7. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 23. 7. 2015.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: 
Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje projek-
ta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Sloveni-
je in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, 
št. 430-340/2015.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 8. 7. 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-170/2015/6 Ob-2450/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
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Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za 

osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-170/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je osebam z mednaro-

dno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom 
tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa, 
zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena 
holistična obravnava. Projekt predvideva tako opera-
tivno pomoč pri reševanju življenjskih situacij, učno 
pomoč ter izvedbo dodatnih integracijskih aktivnosti 
in ukrepov.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so 
podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumenta-
cije (»Opis predmeta javnega razpisa«).

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa oziroma posamezne-
ga dela projekta.

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe 
do 30. 6. 2017.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in integracijo,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s pred-
metom javnega razpisa, ocenil po merilu ekonomsko 
najugodnejša ponudba, po spodaj navedenih merilih. 
Vloge lahko dosežejo maksimalno 50 točk. V primeru, 
da vsebina projekta ni skladna s predmetom javnega 
razpisa, se vloga izloči.

Ocenjuje se:
1. ponudbena cena projekta:
Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost iz ponudbe-

nega predračuna, ki jo prijavitelj navede v Prilogi št. IV/8b.
Vloga z najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo iz 

ponudbenega predračuna prejme 20 točk, ostale pa 
procentualno ustrezno manjše število točk, in sicer gle-
de na procentualno vrednost odstopanja ponujene cene 
od najnižje ponujene cene, pri čemer vloge ne morejo 
prejeti manj kot 0 točk.

2. vsebina projekta:
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih 

vsebinskih merilih. Projekti, ki bodo pri oceni vsebine 
dosegli manj kot 14 točk, bodo izločeni. Vloge pri tem 
merilu lahko dosežejo maksimalno 30 točk.

Vsebinska merila Najvišje možno 
število točk

2.1. Pogostost izvedbe 
integracijskih aktivnosti

5

2.2. Ponujene dodatne, inovativne 
vsebine

5

2.3. Sodelovanje oseb(e) 
z begunsko izkušnjo

5

2.4. Neformalno prevajanje 10
2.5. Pretekle delovne izkušnje 5
Maksimalno skupno število točk 30

Vsebinsko merilo Število 
točk

2.1. Pogostost izvedbe aktivnosti 
3. vsebinskega sklopa
vsaj 4x mesečno 5
vsaj 3x mesečno 3
vsaj 2x mesečno 0
2.2. Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin 
ponudil dodatne, inovativne vsebine
Da 5
Ne 0
2.3. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe 
z begunsko izkušnjo
Dveh ali več oseb 5
Ene osebe 3
Ne 0
2.4. Prijavitelj zagotavlja neformalno 
prevajanje
V več kot tri jezike, ki niso uradni jeziki 
EU/EGP ali jeziki narodov bivše SFRJ, 
med katerimi sta oba jezika, kjer so potrebe 
najbolj izražene

10

V oba jezika, kjer so potrebe najbolj izražene 5
V enega od jezikov, kjer so potrebe najbolj 
izražene

2

Prijavitelj ne zagotavlja neformalnega 
prevajanja

0

2.5. Prijavitelj ima pretekle delovne izkušnje 
z izvajanjem projektov
Prijavitelj je izvedel več kot pet projektov 5
Prijavitelj je izvedel od tri do pet projektov 4
Prijavitelj je izvedel enega ali dva projekta 3
Prijavitelj v tem obdobju ni izvedel projektov 0
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Vsebinska merila 2.1. – 2.5. so ocenjevalna.
Obrazložitev k vsebinskim merilom:
2.1 Obseg predvidene pogostosti izvedbe aktivnosti 

iz tretjega vsebinskega sklopa v posameznem mesecu.
2.2 Poleg okvirnih nalog, zabeleženih v opisih pred-

meta naročila, je prijavitelj ponudil znotraj posameznih 
delov projekta več novih, inovativnih vsebin, ki bodo 
projekt obogatile. Večina že izvedenih aktivnosti se je 
osredotočila na posebne ciljne skupine in vključevanje 
OMZ na trg delovne sile.

2.3 Za izvajanje ali sodelovanje pri projektu je pri-
javitelj zagotovil vsaj eno osebo z begunsko izkušnjo. 
V primeru, da se izvajalec ob prijavi zaveže, da bo na 
projektu sodelovala oseba z begunsko izkušnjo, mora 
zagotavljati (so)udeležbo enakega števila z begunsko 
izkušnjo skozi celotno trajanje projekta.

2.4 Obseg neformalnega prevajanja, ki ga je v pro-
jektu in kadrovski strukturi predvidel prijavitelj in se ga 
zavezal zagotavljati celotno trajanje projekta. Najbolj 
izražene so potrebe na področju arabskega jezika in 
jezika farsi.

2.5 Prijavitelj navede morebitne vsebinsko različne 
projekte, namenjene prosilcem, osebam z mednarodno 
zaščito ali državljanom tretjih držav, ki jih je izvedel v ob-
dobju zadnjih petih let.

Za izvajanje projektov po predmetnem javnem raz-
pisu bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje skupno 
število točk po zgoraj navedenih merilih.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo 
izbran tisti prijavitelj, ki bo predložil največ pozitivnih re-
ferenc iz preteklih delovnih izkušenj ima v zadnjih petih 
letih pred objavo javnega razpisa več izkušenj oziroma 
referenc iz izvajanja vsebinsko različnih projektov na-
menjenih prosilcem, osebam z mednarodno zaščito ali 
državljanom tretjih držav.

Opozorilo: Reference prijavitelja se bodo upošteva-
le le, če bodo podane na obrazcu iz Priloge št. IV/10b ter 
bodo izkazovale izkušnje prijavitelja v zadnjih petih letih 
iz izvajanja vsebinsko različnih projektov namenjenih 
prosilcem, osebam z mednarodno zaščito ali državlja-
nom tretjih držav.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti podane po-
datke pri referenčnih naročnikih.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 160.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od pod-
pisa pogodbe do 30. 6. 2017.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada 
za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upraviče-
nih stroškov (kar znaša 120.000,00 EUR) in sredstev 
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upra-
vičenih stroškov.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 22. 7. 2015, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 23. 7. 2015.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru oziroma 
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva 
sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo spre-
jeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna po-

jasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore 
objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni 
»Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred izte-
kom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik 
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 
6. 7. 2015.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-171/2015/7 Ob-2451/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) obja-
vlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna 
pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«,  

št. 430-171/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je 

namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo 

opismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja 

funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči osebam vključenim v redno 

šolanje, zlasti tistim, ki so vključeni v osnovnošolsko 
izobraževanje.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa.

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe 
do 30. 6. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS,

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,
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– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih 

vsebinskih merilih: 

Vsebinsko merilo Število 
točk

1. Opredelitev relevantnosti projekta
Projekt konkretno definira in naslavlja 
potrebe v okviru predmeta javnega razpisa

5

Projekt zadovoljivo definira in naslavlja 
potrebe v okviru predmeta javnega razpisa 

1

Projekt pomanjkljivo definira in naslavlja 
potrebe v okviru predmeta javnega razpisa

0

2. Opredeljenost ciljev s kazalniki
Cilji so opredeljeni s kazalniki, ki so 
relevantni in utemeljeni 

5

Cilji so deloma opredeljeni z relevantnimi in 
utemeljenimi kazalniki

1

Cilji niso opredeljeni z relevantnimi in 
utemeljenimi kazalniki 

0

3. Relevantnost predvidenih rezultatov 
projekta
Rezultati so relevantni 2
Rezultati niso relevantni 0
4. Opredeljenost rezultatov s kazalniki
Rezultati so opredeljeni z utemeljenimi 
kazalniki in kvantificirani

5

Rezultati so opredeljeni z ustreznimi 
kazalniki, vendar niso kvantificirani

3

Rezultati niso opredeljeni z ustreznimi 
kazalniki, so pa kvantificirani

1

Rezultati niso opredeljeni z ustreznimi 
kazalniki in niso kvantificirani

0

Vsebinsko merilo Število 
točk

5. Aktivnosti in metode dela
Aktivnosti in metoda dela so v celoti jasno 
opredeljene in omogočajo doseganje ciljev 
in predvidenih rezultatov projekta

10

Aktivnosti in metoda dela so jasno 
opredeljene in omogočajo doseganje ciljev 
in predvidenih rezultatov projekta v večji meri

5

Aktivnosti in metoda dela so jasno 
opredeljene in omogočajo doseganje ciljev 
in predvidenih rezultatov projekta v manjši 
meri

3

Aktivnosti in metoda dela niso jasno 
opredeljene in ne omogočajo doseganje 
ciljev predvidenih rezultatov projekta v večji 
meri 

0

6. Projekt vsebuje dodatno, inovativno 
vsebino
Vsebina je inovativna 5
Vsebina je v večji meri inovativna 3
Vsebina je v manjši meri inovativna 1
Vsebina ni inovativna 0
7. Reference prijavitelja s področja izvajanja 
projektov opismenjevanja
Prijavitelj je izvedel 4 ali več projektov 
opismenjevanja 

5

Prijavitelj je izvedel 2 oziroma 3 projekte 
opismenjevanja

3

Prijavitelj je izvedel 1 projekt opismenjevanja 1
Prijavitelj ni izvedel projektov opismenjevanja 0
Skupaj: 37

Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, 
kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.

Največje možno število prejetih točk po vsebinskih 
merilih je 37 točk.

V primeru več prijaviteljev z istim doseženim šte-
vilom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno 
vrednostjo projekta.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni raz-
pis znaša 60.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od 
podpisa pogodbe do 30. 6. 2018 oziroma do porabe 
sredstev.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada 
za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravi-
čenih stroškov (kar znaša 45.000,00 EUR) in sredstev 
proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe 
v višini 25 % upravičenih stroškov.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 22. 7. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 23. 7. 2015.
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8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: 
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta 
»Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za medna-
rodno zaščito«, št. 430-171/2015«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 6. 7. 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-466/2015/6 Ob-2461/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13) – ZJF-UPB4 in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje pravnega svetovanja tujcem  

v postopkih vračanja iz Republike Slovenije,  
št. 430-466/2015

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje pravnega sve-

tovanja tujcem v postopkih vračanja iz Republike Slo-
venije, ki obsega izvedbo projekta s tremi bistvenimi in 
med seboj povezanimi aktivnostmi:

1. Informiranje tujcev o postopkih in možnostih 
vračanja;

2. Nudenje pravnega svetovanja v postopku vra-
čanja tujcev;

3. Predstavitev projekta in vloge izvajalca v po-
stopkih vračanja.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa.

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe 
do 30. 6. 2018.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Merilo za ocenitev vlog so reference, ob izpolnje-

vanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni 
dokumentaciji.

Za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpi-
su bo izbrana vloga, ki bo po merilu reference dosegla 
največje število točk.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
merilu reference doseglo enako število točk oziroma 
bodo te vloge pri ocenjevanju po merilu reference ena-
ko najugodnejše, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima večje 
število obravnavanih tujcev iz tretjih držav.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 120.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od pod-
pisa pogodbe do 30. 6. 2018.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada 
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za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravi-
čenih stroškov (kar znaša 90.000,00 EUR) in sredstev 
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upra-
vičenih stroškov.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 22. 7. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 23. 7. 2015.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru 
projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. 
Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka 
za predložitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: 
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje pravne-
ga svetovanja tujcem v postopkih vračanja iz Republike 
Slovenije, št. 430-466/2015«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 6. 7. 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 8019-6/2015-3 Ob-2449/15

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadalje-
vanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, 
št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 
47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega re-
gionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, 
v nadaljevanju: ZSRR–2), Splošnih pogojev poslovanja 
sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni po-
goji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada 
z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 ter Po-
slovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami 
in dopolnitvami (postavke za leto 2015 – v nadaljevanju 
PFN) objavlja

javni razpis
za pred-financiranje projektov z odobrenimi 

evropskimi sredstvi za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za pred-financira-

nje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 
2015 (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje posojil 
za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili 
uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli 
pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o so-
financiranju.

2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 
2.000.000,00 EUR.

3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofi-
nanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij 
2007–2013 in 2014–2020.

4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo pro-
jektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično 
temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja 
in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poselje-
nosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah 
Republike Slovenije.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec PF, ki je izdelan v elektronski 

obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter 
ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na Sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje na-
vodila za ureditev dokumentacije za prijavo na navedeni 
javni razpis, in vzorce, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno pa-
rafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v ele-
ktronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju po-
sojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za čr-
panje posojil,

– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan 
v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpol-
njenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključ-
ku projekta posredovati na Sklad. Po zaprtju jav-
nega razpisa bo dosegljiv na spletni strani Sklada 
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci ter

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani Sklada http://www.regional-
nisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do 
zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na 
sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen 
prijavnega obrazca »PF«, ki je izdelan v elektronski obliki.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3. Rok in način prijave
1. Roka za oddajo prijav sta 20. 7. 2015 in 21. 9. 2015
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 

posameznega roka za oddajo prijav, priporočeno po pošti 
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v prime-
ru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana 
do roka, do 14. ure.

– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno 
z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako 
»ne odpiraj – vloga PF«, iz katere mora biti jasno razviden 
naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) 
oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga 
odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, kolikor je 
vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
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4. Razpisni pogoji
4.1 Vlagatelji
1. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti 

vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, 
ki je predmet projekta (odvisno od narave del).

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovi-

telj je država in/ali občina oziroma občine in samoupravne 
narodne skupnosti, kot so:

– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dedi-

ščine,
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne akcijske skupine itd.,
2. nevladne organizacije, kot so:
– združenja,
– fundacije,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– društva,
3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne 

osebe,
4. pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki 

izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:
– lokalne in regionalne razvojne agencije, registri-

rane kot:
– podjetja,
– lokalne turistične organizacije,
– organizacije za usposabljanje itd.,

5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna 
podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali ob-
čina delež v lastništvu vlagatelja.

2. Upravičeno območje tega razpisa je ozemlje Re-
publike Slovenije, in sicer lahko Sklad dodeli posojila za 
realizacijo projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike 
Slovenije, upravičencev iz Republike Slovenije in sloven-
skih partnerjev v čezmejnih programih, ki so kandidirali 
na razpisih za pridobitev evropskih sredstev in bili pri tem 
uspešni.

3. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
3.1 nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada, 

Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
3.2 je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-

žavne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je 
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdru-
žljivo s skupnim trgom EU;

3.3 je insolventen glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);

3.4 je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 
18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 
14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 
ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to 
pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestruk-
turiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;

1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nada-
ljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).  

2 Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (UL  L, št. 193 z dne 1. 7. 
2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za sku-
pinske izjeme).  

– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

3.5 je v postopku prisilne poravnave, poenostavlje-
ne prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

3.6 ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem 
razpisu.

4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem 

obrazcu PF, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, vlože-

na v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po 
pošti ali osebno oddana v tajništvo Sklada, ki vsebuje 
vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 5. poglavju 
z naslovom vsebine vloge.

3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 
prijavljeni projekt.

4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
finančni zahtevek pa izražen v EUR.

5. Osnova za sprejem odločitve o dodelitvi posojila 
upravičencu je dokument (sklep, odločba oziroma drug 
pisni dokument) o odobrenih evropskih sredstvih in skle-
njena pogodba za ta odobrena sredstva.

6. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so 
v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobre-
nega projekta.

7. Na javni razpis se lahko prijavi posamezen vla-
gatelj le z eno vlogo.

8. Predmet prijave na javni razpis je lahko tudi pro-
jekt, s katerim je vlagatelj v zadnjih 2 letih že kandidiral na 
javnih razpisih Sklada, vendar prijavlja na ta razpis novo 
zaključeno fazo projekta. Najvišja skupna višina izpostav-
ljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja 
je lahko 250.000,00 EUR.

9. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu prejme po-
sojilo za tiste stroške projekta, ki jih pri Skladu še ni uve-
ljavljal in zanje še ni prejel izplačanih evropskih sredstev.

10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno pred-
stavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.

4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem 

javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 % 
pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vla-
gatelju, vendar največ 100.000,00 EUR.

2. Posojilo se dodeljuje v EUR.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-

nančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja.

4. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 
5.000,00 EUR.

5. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada 
na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.

6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med do-
deljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo 
projekta.

7. Posojilni pogoji

Višina posojila (v EUR) Obrestna mera
min. 5.000,00
max. 100.000,00 

veljavna referenčna obrestna 
mera za izračun državnih 
pomoči* + 1,00 % letno

* Referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči 
na dan 1. 6. 2015 znaša 1,22 %.
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– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Upravičenec vrne posojilo 8 dni po vsakokratnem 

prejemu evropskih sredstev in najkasneje 3 leta po pod-
pisu posojilne pogodbe.

– Obresti se plačujejo mesečno.
4.4 Pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodeli-

tve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, zapisa 
posojilne pogodbe v notarski obliki, zavarovanja posojila 
in vodenja posojila bremenijo upravičenca in so oprede-
ljeni v povabilu k oddaji vloge.

2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi po-
sojila, bo sklenil posojilno pogodbo v obliki notarskega 
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da 
bo po prejemu evropskih sredstev le-ta 8 dni po vsako-
kratnem prejemu nakazal Skladu za delno ali celotno 
poplačilo posojila Sklada.

4. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami in izvr-
šnico. Pred sklepanjem posojilne pogodbe mora upravi-
čenec v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila 
posredovati 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 me-
ničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje 
menic ter izvršnico.

5. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 45 dni od 
vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi 
podaljša.

6. Če upravičenec, ki mu je bilo posojilo dodeljeno, 
ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določe-
nem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil 
od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.

4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje se izvede po podpisu posojilne pogodbe 

v notarski obliki in ureditvi zavarovanja, in sicer z na-
kazilom posojila s strani Sklada na račun upravičenca.

V ta namen upravičenec Skladu predloži pisni in 
elektronski zahtevek oziroma nalog za nakazilo posoji-
la skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela 
v skladu z določili javnega razpisa. Vzorec zahtevka 
za nakazilo z izjavo se nahaja na spletni strani sklada 
(http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci).

2. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani 
s strani odgovorne osebe.

3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30 dni 
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vla-
gatelja ta rok 1 krat za največ 45 dni tudi podaljša.

4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na 
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za 
črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko 
odstopil od dodeljenega posojila.

4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu po-

ročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta 
in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo 
o projektu.

2. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo 
zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Skla-
da, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju Sklada, na 
svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo dru-
gačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil 
o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. 
v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo 
o sodelovanju Sklada pri projektu.

3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo 
dodeljeno posojilo porabil skladno z namenom njegove 
dodelitve.

4. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da 
bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da bo 
vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled 
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.

5. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled pro-
jekta.

6. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpa-
nje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok 
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter 
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi za-
mudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor 
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev 
Sklada ali določil javnega razpisa.

7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca, 
na njegove stroške ali na stroške Sklada, zahteva do-
datno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega 
mnenja o projektu.

8. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano 
prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki 
je določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok 
za zaključek projekta se opredeli v odločbi in posojil-
ni pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu 
z rokom, določenim v pogodbi o odobritvi evropskih 
sredstev.

5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe 

podpisan in žigosan Prijavni obrazec PF.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec po-

sojilne pogodbe.
3. Izpisek iz sodnega registra, dokazilo o registraciji 

vlagatelja.
4. Sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih 

evropskih sredstvih.
5. Pogodba o odobrenih evropskih sredstvih.
6. Kolikor Sklad iz javno dostopnih evidenc za vla-

gatelja ne bo uspel pridobiti podatkov iz Izkaza poslov-
nega izida od 1. 1. do 31. 12. 2014 (Letno poročilo za 
leto 2014) ali bodo pridobljeni podatki nepopolni ali ne-
ustrezni, bo le-te moral predložiti vlagatelj sam.

7. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih 
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda 
krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše 
od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.

8. Pojasnilo, iz katerega je razvidno, iz katerega 
finančnega vira bo vlagatelj pokrival stroške iz naslova 
obresti in vodenja posojila.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.

6. Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, 

in sicer po naslednjih kriterijih:
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za 

leto 2015 – 30 točk:
– Koeficient 0,80 ali manj – 30 točk
– Koeficient 0,81 – 0,85 – 27 točk
– Koeficient 0,86 – 0,90 – 24 točk
– Koeficient 0,91 – 0,95 – 21 točk
– Koeficient 0,96 – 1,00 – 18 točk
– Koeficient 1,01 – 1,05 – 15 točk
– Koeficient 1,06 – 1,10 – 12 točk
– Koeficient 1,11 – 1,15 – 9 točk
– Koeficient 1,16 – 1,20 – 6 točk
– Koeficient 1,21 in več – 3 točke

– Število sodelujočih partnerjev pri projektu z odo-
brenimi evropskimi sredstvi – 30 točk:

– 5 partnerjev in več – 30 točk
– 2 do 4 sodelujočih partnerjev – 20 točk
– 1 partner (vlagatelj) – 15 točk
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– Višina celotnih prihodkov vlagatelja v letu 2014 
v EUR – 40 točk:

– nad 1.000.000,00 EUR – 40 točk
– od 500.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR – 

30 točk
– od 250.000,00 EUR do 500.000,00 EUR – 

20 točk
– pod 250.000,00 EUR – 15 točk.

2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 

obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje 
direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru 
upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne 
vloge so uradna tajnost.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo 
v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku 
razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan 
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista javni.

4. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.

5. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

6. Vloge prispele po zaprtju javnega razpisa ozi-
roma po zadnjem roku za oddajo vlog, se zavržejo kot 
prepozno prispele.

7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

8. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po-
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge prido-
bijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. 
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila 
v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financi-
rane bodo vloge z največjim številom točk do porabe 
razpisanih posojil.

9. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril 
v 6. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil 
znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki 
bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri 
ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog 
dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri 
tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po nasle-
dnjem vrstnem redu meril:

1. koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja 
za leto 2015 in

2. višina celotnih prihodkov vlagatelja v letu 2014.
V primeru, da bi zadnje uvrščene vloge tudi po teh 

merilih dosegle enako število točk, bo prednost imela 
vloga, ki je bila oddana prva (upošteva se datum in ura 
oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura od-
daje vloge osebno v tajništvu na sedežu Sklada).

10. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za oce-
njevanje poglavja 6. ne bodo dosegle skupno najmanj 
40 točk, se bodo kot neutemeljene zavrnile.

11. V primeru, da je vlog za dodelitev posojil, ki iz-
polnjujejo kriterije za dodelitev posojil več, kot je na raz-
polago posojil, komisija za pregled in obravnavo prispe-
lih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje pred-
nostni vrstni red vlagateljev za dodelitev posojil. Ko pa 
gre za t.i. ostanke posojil, lahko komisija v primeru iz 
prejšnjega stavka predlaga dodelitev posojil vlagateljem 
iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upra-

vičeno zaprošenega zneska in v obsegu razpoložljivih 
posojil (na primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, 
razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dode-
litev v višini 25.000,00 EUR).

12. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja 
že dodeljenega posojila se posojilo dodeli naslednjemu 
upravičencu/cem glede na zbrano število točk, vendar 
le na osnovi vloženih odstopov do konca meseca no-
vembra 2015.

13. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v priori-
tetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih posojil, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni 

z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpi-
ranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb od-
loči direktor Sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi na-
vodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vsebuje 
kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev poso-
jilne pogodbe.

4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-2477/15

Javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav  
na novih tujih trgih v letu 2015  

(JR 1/2015-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma.

Skrajšana firma: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospo-

darski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPIRIT Slove-
nija 2015-603210/534310-MG o izvajanju in financiranju 
Programa SPIRIT Slovenija 2015 za področje internaci-
onalizacije in tujih neposrednih investicij.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. in 101/13), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 
in 14/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 
– ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposre-
dnih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list 
RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12, 17/15), Programa 
izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 
22. 4. 2015, Sheme državne pomoči z nazivom »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasi-
tve BE03-2399245-2015), Programa dela s finančnim 
načrtom SPIRIT Slovenija za leti 2014 in 2015, ki ga 
je sprejel Svet agencije na svoji 6. redni seji dne 27. 1. 
2014 in 8. redni seji dne 31. 3. 2014 in h kateremu je 
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo 
soglasje dne 8. 4. 2014, sprememb in dopolnitev Pro-
grama dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leti 
2014 in 2015, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 11. 
dopisni seji dne 13. 6. 2014 in h katerim je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje 17. 6. 
2014, ter spremembam in dopolnitvam Programa dela in 
finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2015, ki jih 
je sprejel Svet agencije na svoji 16. redni seji dne 27. 3. 
2015 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo podalo soglasje 27. 3. 2015 in Pogodbe št. 
SPIRIT Slovenija-2015-603210/534310-MG o izvajanju 
in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2015 za po-
dročje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij 
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
z dne 23. 4. 2015, objavlja Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma (v nadaljevanju: SPIRIT 
Slovenija, javna agencija) javni razpis »Sofinanciranje 
tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015« (JR 
1/2015-446).

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdela-

ve tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, 
glede možnosti:

– prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin iz-
delkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;

– prodora novih izdelkov na nov tuj trg.
Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran pri-

kaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, prido-
bljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih prilo-
žnosti prijavitelja,

– ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja 
za potrebe novega tujega trga,

– priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov 
prijavitelja potrebam novega tujega trga,

– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavi-
telja na novem tujem trgu.

Podjetje, ki je prisotno na tujih trgih po tem razpisu 
je podjetje, ki je v letu 2014 realiziralo prodajo na trgih 
izven države ali ima na dan oddaje vloge kapitalski vlo-
žek v podjetjih s sedežem izven države.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je medna-
rodno priznana država1 in Republika Kosovo ali ožje 
področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, 
da v državo podjetje še ne prodaja oziroma še ni re-
aliziralo prodaje v letih 2014 ali 2015 in v podjetjih na 
novem tujem trgu nima kapitalskih vložkov na dan 
oddaje vloge.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavno-
stjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo 
z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo do-
ločila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. 6. 2014. Opozarjamo na drugi odstavek 
6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partner-
ska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede 
števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih 
izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi kon-
solidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je 
podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti ob-
stajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako par-
tnersko podjetje.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
a) opravljajo naslednje dejavnosti:
– ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– ladjedelništvo,
– pro izvodnja in distribucija energije ter energetska 

infrastruktura,
– premogovništvo po opredelitvi v sklepu sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovni-
kov (Uradni list 336, 21. 12. 2010 str. 24),

– primarno kmetijsko pro izvodnjo2.

1 Seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na 
naslovu http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-
-country-product/

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki po-
godbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializi-
ranim za izvedbo tržnih raziskav.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem 

tržnih raziskav na novih tujih trgih izvoznim podjetjem, 
ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo 
svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vsto-
pu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

Cilj razpisa je podpreti do 40 podjetij pri izdelavi 
tržnih raziskav na novih tujih trgih.

2  Po opredelitvi v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji 
dostopne na spletni strani: http://europa.eu/pol/pdf/consoli-
dated-treaties_sl.pdf

b) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ozi-
roma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 

skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega 
kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
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je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih.

– če je družba iz prejšnjih alinej postala plačilno ne-
sposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov 
v zvezi z insolventnostjo.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij,

c) imajo neporavnane davčne obveznosti do zapo-
slenih in/ali do Republike Slovenije,

d) podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

e) podjetje je navedeno v evidenci poslovnih sub-
jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 81/13),

f) podjetje je za iste upravičene stroške, ki jih pod-
jetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, pridobilo/pri-
dobil druga javna sredstva (iz državnega, lokalnega 
proračuna, virov EU in drugih virov),

g) podjetje je v postopku vračanje neupravičeno 
prejete državne pomoči.

5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 

poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi 
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2014 zaposlovalo vsaj 
pet oseb za polni delovni čas3,

ali ima kapitalski vložek v podjetjih izven države na dan 
oddaje vloge,

f. podjetje še ni prisotno na novem tujem trgu, ki 
je predmet izdelave tržne raziskave, pri čemer se kot 
podjetje, ki še ni prisotno na novem tujem trgu, štejte 
podjetje, ki še ni realiziralo prodaje v letih 2014 ali 2015 
na novem tujem trgu in nima kapitalskih deležev v pod-
jetjih na novem tujem trgu na dan oddaje vloge,

g. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo 
z eno vlogo5, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt 
(izvedba ene tržne raziskave na enem novem tujem 
trgu, ki jo izvaja en zunanji izvajalec),

3 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni 
čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). 
V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje 
tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je 
iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).

b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje4 
finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na novem 
tujem trgu, ki jo navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem 
se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega razpisa,

4 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v 
celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih 
stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov 
bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sred-
stva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: 
višina upravičenih stroškov je 9.000 EUR. Podjetje v vlogi 
navede, da pričakuje subvencijo v višini 4.500 EUR, ostalih 
4.500 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sred-
stev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Kolikor 
podjetje zagotovi manj kot 4.500 EUR lastnih sredstev, to 
pomeni odprto finančno konstrukcijo.

c. v finančnem načrtu projekta je upoštevana ma-
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov 
projekta, ki znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma 
največ 4.500,00 EUR,

d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na no-
vem tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani 
družbi v smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije 
št. 651/2014. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakr-
šnega deleža v podjetju izvajalca tržne raziskave hkrati 
pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme imeti nikakršne-
ga deleža v podjetju,

e. podjetje je prisotno na tujih trgih, pri čemer se 
kot podjetje, ki je prisotno na tujih trgih šteje podjetje, ki 
je realiziralo prodajo na trgih izven države v letu 2014 

5  Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa 
s SPIRIT Slovenija sklenjeno le eno veljavno pogodbo za 
sofinanciranje upravičenih stroškov.

h. podjetje za izdelavo tržne raziskave na novem 
tujem trgu, za katerega vlaga vlogo na osnovi tega 
razpisa, ni prejelo sredstev na osnovi javnega razpi-
sa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih tr-
gih v letih 2011, 2012, 2013 ali 2014 (JR 4/2011-446, 
JR 1/2012-446, JR 1/2013-446, JR 1/2014-446).

6. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidira-

nje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki 

bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo 
skladne s predmetom in namenom tega javnega razpi-
sa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki 
so navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani 
komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT 

Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni 
ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene 
v 17. poglavju tega javnega razpisa, obrazci morajo 
biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, 
razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na 
obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
meril:

Zap. 
št. Merilo Največje 

št. točk
1 Poslovna utemeljenost izvedbe 

tržne raziskave 6
2 Stabilnost podjetja 6
3 Reference zunanjega izvajalca 5
4 Delež prodaje izven države 5
5 Zaščita industrijske lastnine 3

Skupaj 25

Način uporabe in pomen posameznih meril sta 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Maksimalno število točk je 25. Možnost sofinanci-
ranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle prag 12 ali več točk.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 12 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost 
vloge z višjim številom točk.
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V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Poslovna ute-
meljenost izvedbe tržne raziskave«, nadalje bodo ime-
le prednost vloge po merilu 2 »Stabilnost podjetja«, vlo-
ge po merilu 3 »Reference zunanjega izvajalca«, vloge 
po merilu 4 »Delež prodaje izven države« in vloge po 
merilu 5 »Zaščita industrijske lastnine«.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija 
prispele prej6.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer 
ne more preseči 4.500,00 EUR.

Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz ka-
terih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč 
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči 
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. 
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, 
če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenziv-
nosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to 
pomoč.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodelje-
no po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene 
stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje in-
tenzivnosti državnih pomoči.

Prejemnik pomoči poda pisno izjavo o drugih že 
prejetih državnih pomočeh za iste upravičene stroške8 
in seznam vseh podjetij s katerimi je prejemnik povezan 
(matične številke, imena).

6  Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa 
prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog 
na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Sloveni-
ja. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija 
po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge 
na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, 
da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in 
ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V 
primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija 
se upošteva datum, ura  in minuta osebne oddaje vloge.

V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in 
ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija iz-
vede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga 
glede na doseženo število točk.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzro-
čila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustre-
zno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla 
prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena 
najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem 
javnim razpisom.7

7 Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo 
(»Višina sofinanciranja izvedbe tržnih raziskav na tujih trgih 
(EUR)« + »Lastni finančni viri podjetja (EUR)« = ali >  »Ce-
lotna vrednost upravičenih stroškov izvedbe tržne raziskave 
brez DDV (EUR)«).

Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, 
kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne 
načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena 
v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena 
do sofinanciranja.

8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 
176.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena 
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2015. Preje-
ta sredstva predstavljajo državno pomoč (skupinske 
izjeme).

Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % de-
ležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje 
internacionalizacije), na stroškovnem mestu (SM) 015, 
stroškovnem nosilcu (SN) 1508.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

V primeru spremembe višine proračunskih omejitev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči »Program 

izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme: 
BE03-2399245-2015) znaša intenzivnost pomoči 50 % 
upravičenih stroškov.

8 Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« 
pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih po-
moči za iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni 
evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. 
Načela, ki veljajo na področju državnih pomoči po shemi 
»de minimis« ureja Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z 
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na strani: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/
l_37920061228sl00050010.pdf). Več informacij o državnih 
pomočeh je na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_po-
drocja/drzavne_pomoci/.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:
– strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdela-

vo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec 
z ustreznimi referencami.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se 
nanašajo na trajne in občasne dejavnosti, niti se ne 
nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot 
so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne 
storitve ali oglaševanje.

11. Obdobje v katerem morajo biti projekti izvedeni 
in posredovani zahtevki za sofinanciranje tržnih raziskav

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, 
ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki 
bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis 
in najdlje do 6. 11. 2015.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem 
javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna 
agencija odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za 
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora 
biti predložen SPIRIT Slovenija, javna agencija najka-
sneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravi-
čenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma 
najkasneje do vključno 6. 11. 2015.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo 
Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati in ne 
bodo priznani.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov;
– dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa 

podjetja na dan odliva), iz katerega mora biti razvidno, 
da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni mora-
jo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski 
račun, prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, 
namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini 
se ne prizna;
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– zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta 
(Priloga 1) rezultati projekta glede na pričakovane re-
zultate in pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih;

– dokazna gradiva o dejanski izvedbi tržne razi-
skave na novem tujem trgu (kopija izdelane tržne raz-
iskave).

12. Način prijave
Javni razpis je odprt do vključno 3. 8. 2015 do 

12. ure.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, 

ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto 
(poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se 
za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan 
prejema in ura prejema vloge.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni 
SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljub ljana (v 
času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datu-
ma in ure za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vlo-

ge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnje-
ne predlagateljem.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena 
z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili na obrazcih.

13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov 
sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo 4. 8. 2015 ob 9. uri na 
SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana.

Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 
le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opre-
mljeni ovojnici.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na 
zahteve iz alineje »b« 7. poglavja tega javnega razpisa, 
bo razpisna komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku 
ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko kadarkoli 
zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predlo-
žitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor pri-
javitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slo-
venija, javna agencija odločil na podlagi podatkov, ki jih 
ima na razpolago.

14. Obveščanje o izboru
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter 

jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena 
v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komi-
sija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih 
vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (se-
znam) prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik 
in člani komisije.

Predlog (seznam) prejemnikov sredstev se predlo-
ži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za spreje-
tje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe 
o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz 
prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti 
svojo odločitev.

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni 
s sklepom najkasneje v roku štirideset dni od datuma 
odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o iz-
biri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 
osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na 
poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pri-
dobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, v roku petnajst dni od 
prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem 
upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah 
potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 2, in sicer 
v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlože-
na pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi pod-
jetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti ra-
zloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritož-
be ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija, javna agencija.

15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslove-
nia.si ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, vsak delovnik med 
9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, poda-
ne na elektronski naslov: raziskave@spiritslovenia.si, 
s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih 
tujih trgih v letu 2015«. SPIRIT Slovenija, javna agen-
cija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če 
v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni 
razvidnega zahtevanega pripisa.

16. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključ-

no v elektronski obliki na naslov: raziskave@spiritslove-
nia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na 
novih tujih trgih v letu 2015 – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov pri-
speti najpozneje 3 delovne dni pred iztekom roka za pri-
spetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna 
posredovati odgovora, če v samem naslovu elektron-
skega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega 
pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na sple-
tnem naslovu www.spiritslovenia.si objavila odgovore 
na vprašanja najkasneje v roku desetih delovnih dni po 
prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje 
posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so 
sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge tega obraz-

ca so: kopija ponudbe zunanjega izvajalca, kopija refe-
renčne liste z opisom primerljivih izvedenih projektov 
zunanjega izvajalca, kopija predračuna zunanjega izva-
jalca. Veljajo le podpisane in ožigosane kopije s strani 
izvajalca / prijavitelja, ki so opremljene z oznako 'kopija 
enaka originalu'. Priloge morajo biti preverljive.)

V primeru pravic intelektualne lastnine, dokazila 
o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine (patent, 
znamka, model)9.

9  Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljav-
no pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, 
WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno 
lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno 
odločbo.

Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju z razpi-
snimi pogoji

Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dode-
litvi državne pomoči

Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (eno kopijo parafi-
rati na vseh straneh)

Obrazec št. 5: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije  

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma
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 Ob-2478/15

Javni razpis
»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij  

na mednarodnih sejmih v tujini«  
(JR-3/2015-446)

1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma.

Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, Ljub ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospo-

darski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPIRIT Slove-
nija 2015-603210/534310-MG o izvajanju in financiranju 
Programa SPIRIT Slovenija 2015 za področje internaci-
onalizacije in tujih neposrednih investicij.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. in 101/13), Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 102/13 in 14/15), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list 
RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 
38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona 
o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internaci-
onalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 
11/11, 57/12, 17/15), Programa izvajanja finančnih 
spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
L 352/1, 24/12/2013), Sheme de minimis z nazivom 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de 
minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015), Pro-
grama dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za 
leti 2014 in 2015, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 
6. redni seji dne 27. 1. 2014 in 8. redni seji dne 31. 3. 
2014 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 8. 4. 2014, 
sprememb in dopolnitev Programa dela s finančnim 
načrtom SPIRIT Slovenija za leti 2014 in 2015, ki jih 
je sprejel Svet agencije na svoji 11. dopisni seji dne 
13. 6. 2014 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo podalo soglasje 17. 6. 2014 ter 
spremembam in dopolnitvam Programa dela in finanč-
nega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2015, ki jih je 
sprejel Svet agencije na svoji 16. redni seji dne 27. 3. 
2015 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo podalo soglasje 27. 3. 2015 in Pogodbe 
št. SPIRIT Slovenija-2015-603210/534310-MG o izva-
janju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2015 
za področje internacionalizacije in tujih neposrednih 
investicij med Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, in-
vesticij in turizma z dne 23. 4. 2015, Javna agenci-
ja Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva 
ulica 13, Ljub ljana, objavlja Javni razpis »Sofinanci-
ranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini« (JR 3/2015-446).

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi-

čenih stroškov individualnih nastopov podjetij na med-
narodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A 
ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednaro-
dnem registru sejmov AUMA www.auma.de in

– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med 
vsemi razstavljavci1.

1  Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo raz-
stavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. 
Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1: 
Prijava.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja 

upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati mo-
žnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslov-
ni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja 
podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internaciona-
lizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri 
njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Do sredstev po tem razpisu so upravičene prav-

ne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo 
z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in ki 
prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo po-
slovanje na tujem trgu.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v na-

slednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08):

– Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– Ladjedelništvo,
– Pro izvodnja in distribucija energije ter energetska 

infrastruktura,
– Premogovništvo po opredelitvi v sklepu sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovni-
kov (Uradni list 336, 21. 12. 2010 str. 24),

– Primarno kmetijsko pro izvodnjo;
b) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ozi-

roma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
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gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 

skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega 
kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je družba iz prejšnje alineje že postala plačilno 
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postop-
kov v zvezi z insolventnostjo.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij.

c) imajo neporavnane davčne obveznosti do zapo-
slenih in/ali do Republike Slovenije,

d) podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

e) podjetje je navedeno v evidenci poslovnih sub-
jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 81/13),

f) podjetje je za iste upravičene stroške, ki jih pod-
jetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, pridobilo/pri-
dobil druga javna sredstva (iz državnega, lokalnega 
proračuna, virov EU in drugih virov),

g) podjetje je v postopku vračanje neupravičeno 
prejete državne pomoči.

5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 

poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi 
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2014 zaposlovalo vsaj 
eno osebo za polni delovni čas2,

f. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo 
z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom 
(udeležba na enem mednarodnem sejmu)3,

2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni 
čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). 
V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje 
tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je 
iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).

b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje 
finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja 
v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sred-
stev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova 
tega javnega razpisa (več v Obrazcu št. 1: Prijava, 
točka 3),

c. podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu 
v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na loče-
nem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa anali-
tične bilance),

d. v finančnem načrtu projekta je upoštevana ma-
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov 
projekta, ki znaša 60 % upravičenih stroškov oziroma 
največ 8.000,00 EUR,

e. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače la-
stniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma 
organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni 
razpis,

3 V primeru, da prijavitelj pošlje dve vlogi na javni raz-
pis, se upošteva vloga, ki je v vložišču naročnika zavedena 
kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna zavrne. 
V primeru, da prijavitelj v vlogi na javni razpis navede ude-
ležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna zavrne.

g. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravi-
čenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na sezna-
mu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini v letu 2015, objavljenem na portalu 
SPIRIT Slovenija: http://www.izvoznookno.si/Dokumen-
ti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx,

h. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upra-
vičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na se-
znamu sejmov in borz za leto 2015, objavljenem na 
portalu SPIRIT Slovenija: http://www.slovenia.info/pic-
tures/category/atachments_1/2014/Seznam_sejmov_
TAM_19157.pdf

i. podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni 
razstavljavec4.

4 Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi 
prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.

6. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega javne-
ga razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.

7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skla-
dne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, 
intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov, bodo 
ocenjene s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPI-

RIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici 
(12. poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje obrazce, navedene v 17. po-
glavju tega javnega razpisa in druge obrazce, navede-
ne v tem javnem razpisu; obrazci morajo biti izpolnjeni 
v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
merilih:

Zap. 
št.

Merilo Največje 
št. točk

1 Stabilnost podjetja 6
2 Reprezentativnost mednarodnega 

sejma 5
3 Izvozni potencial podjetja – izvozno 

poslovanje 2
4 Izvozni potencial podjetja – zaščita 

industrijske lastnine 3

Način uporabe meril je opredeljen v točki II. v raz-
pisne dokumentacije.

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 16. 
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo 
v postopku ocenjevanja dosegli 9 ali več točk.

V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugo-
tovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinan-
ciranja vlog, ki so dosegle 9 ali več točk, presega raz-
položljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva 
dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer 
bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za 
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vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo 
prejele večje število točk pri merilu 1. Stabilnost podjetja.

V primeru, da bo pri merilu 1. Stabilnost podjetja 
več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih 
sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo 
imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje 
število točk pri merilu 2. Reprezentativnost mednaro-
dnega sejma.

V primeru, da bo pri merilu 2. Reprezentativnost 
mednarodnega sejma več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala 
za vse vloge, jim bodo razpisana sredstva razdeljena 
glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo ime-
le prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija 
prispele prej5.

sheme: M001-2399245-2015) znaša intenzivnost po-
moči 60 % upravičenih stroškov.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer 
ne more preseči 8.000,00 EUR.

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega 
kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega 
kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se 
dovoljena intenzivnost zniža za 20 %. Zmanjšanje ne 
presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-
moči, ki določa, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme prese-
gati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Prejemnik pomoči poda SPIRIT Slovenija:
– pisno izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) »de mi-

nimis« pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih dajalcih 
in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju preje-
mnik še kandidiral za de minimis pomoč) in

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
državnih pomočeh za iste upravičene stroške7 in

5  Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa 
prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog 
na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Sloveni-
ja. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija 
po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge 
na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, 
da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in 
ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V 
primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija 
se upošteva datum, ura  in minuta osebne oddaje vloge.

Kolikor bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo 
dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija izvede 
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog6.

6 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, katere 
določitev vrstnega reda prispetja je predmet žrebanja. O 
dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko ko-
misijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor SPIRIT Slovenija 
izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija. 
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija. 
Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke, ki 
se z žigom SPIRIT Slovenija overijo v navzočnosti komisije, 
ki nadzira žrebanje. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih 
vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke 
iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in 
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše 
zapisnik, podpišejo ga člani komisije in navzoči vlagatelji, 
če so prisotni. Sredstva se dodeljujejo prijaviteljem po izž-
rebanem vrstnem redu.

V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga 
glede na doseženo oceno.

Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane ne-
razporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje 
celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opre-
deljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja 
upravičena do sofinanciranja. Del razpisanih sredstev 
lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega šte-
vila ustreznih vlog.

8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 
400.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena 
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2015.

Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % de-
ležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje 
internacionalizacije). Sredstva se pri SPIRIT Slovenija 
vodijo na stroškovnem mestu (SM) 015 in stroškovnem 
nosilcu (SN) 1512. V primeru spremembe višine prora-
čunskih omejitev na omenjeni postavki se uskladi tudi 
višina sredstev za ta javni razpis.

9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo de minimis pomoči »Program 

izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. 

7 Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« 
pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih po-
moči za iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni 
evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. 
Načela, ki veljajo na področju državnih pomoči po shemi 
»de minimis« ureja Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z 
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na strani: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/
l_37920061228sl00050010.pdf). Več informacij o državnih 
pomočeh je na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_po-
drocja/drzavne_pomoci/.

– pisno izjavo s seznamom vseh podjetij, s katerimi 
je prejemnik povezan (matične številke, imena) v enotno 
podjetje.

S tem se bo zagotovilo, da z dodeljenim zneskom 
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih pred-
pisih.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja8, 

so:

8 Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, 
stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in 
izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost 
(DDV).

– stroški najema razstavnega prostora za naveden 
mednarodni sejem v tujini,

– stroški postavitve in ureditve razstavnega pro-
stora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški na-
jemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma 
stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojni-
co, kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa 
v katalog razstavljavcev.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora 
zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže 
stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov 
elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in za-
varovanja razstavnih eksponatov.

11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni 
in posredovani zahtevki za sofinanciranje upravičenih 
stroškov

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, 
ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki 
bodo izvedeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem 
javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren 
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zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno 
z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na SPIRIT 
Slovenija najkasneje v roku petnajst dni od nastanka 
zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega 
projekta oziroma najkasneje do vključno 31. 12. 2015. 
V primeru izvedbe projekta udeležbe na sejmu pred 
podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajoči-
mi obveznostmi prispeti na SPIRIT Slovenija najkasneje 
v roku petnajst dni od podpisa pogodbe.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje 
zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se ne morejo 
uveljavljati in ne bodo priznani.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov,
– dokazila o plačilu računov,
– dokazna gradiva o udeležbi na mednarodnem 

sejmu v tujini (kopija uradnega seznama/kataloga raz-
stavljavcev, fotografija razstavnega prostora podjetja).

12. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 31. 7. 2015 do 

13. ure.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, 

ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto 
(poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se 
za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan 
prejema in ura prejema vloge.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni 
SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljub ljana (v 
času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datu-
ma in ure za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, vlo-

ge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnje-
ne predlagateljem.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena 
z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili na obrazcih.

13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov 
sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo dne 10. 8. 2015.
Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 

le pravočasne vloge.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na 

zahteve alineje »b« drugega odstavka 7. poglavja tega 
javnega razpisa, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku osmih dni ne 
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od pri-
javitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, 
ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne 
stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na 
podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.

Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko 
stanje.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje 
in/ali niso skladne s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega 
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

14. Obveščanje o izboru
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter 

jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena 
v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komi-
sija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih 
vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (se-
znam) prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik 
in člani komisije.

Predlog (seznam) prejemnikov sredstev se predlo-
ži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za spreje-
tje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe 
o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz 
prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti 
svojo odločitev.

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni 
najkasneje v roku 40 dni od datuma odpiranja vlog. Pri-
javitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu 
pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva 
na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je 
umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija v roku 15 dni od preje-
ma sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem uprav-
nem postopku je po Zakonu o upravnih taksah, potrebno 
plačati upravno takso po taksni tarifi 2, in sicer v višini 
18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. 
Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne 
more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija, javna agencija.

15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslove-
nia.si, ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, vsak delovnik med 9. 
in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje 
tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na 
elektronski naslov sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom 
»JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini – razpisna dokumentacija«. 
SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne doku-
mentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni 
razvidnega zahtevanega pripisa.

16. Dodatne informacije: vprašanja v zvezi z javnim 
razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na 
naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinan-
ciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji 
elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 27. 7. 
2015. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, 
če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega 
zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem 
naslovu www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vpra-
šanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod 
pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. 
Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava
Obvezni prilogi tega obrazca sta:
a. kopija prijavnice na mednarodni sejem, iz katere 

so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma, 
sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prosto-
ra) in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja 
sejma; v primeru elektronske prijave velja elektronski 
izpis prijavnice.

b. kopija potrditve razstavnega prostora (»stand 
confirmation«) s strani organizatorja sejma ali pogodba, 
ki jo prijavitelj sklene z organizatorjem sejma.

Opomba:
V primeru, da je podjetje svoj nastop na sejmu opra-

vilo pred objavo javnega razpisa in s kopijo potrditve 
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razstavnega prostora ne razpolaga, lahko svojo udelež-
bo dokazuje s potrdili o plačilu računov, ki jih obvezno 
priloži k Obrazcu št. 1. S tem podjetje dokazuje svojo 
udeležbo in v tem primeru SPIRIT Slovenija potrditve 
razstavnega prostora ne bo zahteval. Podjetje je še 
vedno dolžno Obrazcu št. 1 priložiti kopijo prijavnice na 
mednarodni sejem.

Priloge, na podlagi katerih bo SPIRIT Slovenija 
ocenil vloge v skladu z merili in so hkrati tudi obvezne 
priloge Obrazca št. 1:

c. izpis iz mednarodnega registra sejmov M+A 
ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno šte-
vilo vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem 
že organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni 
razstavljavci na sejmu. Podjetje na osnovi teh po-
datkov izračuna in na izpis iz baze zapiše delež tujih 
razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. 
V primeru, da izračun deleža na osnovi podatkov iz 
baze ni možen, je podjetje dolžno izpisu iz baze priložiti 
podatek o deležu, ki ga pridobi od organizatorja sejma 
(elektronska pošta ali dopis ali druga oblika potrdila 
organizatorja);

d. v primeru izvoznega poslovanja, je podjetje 
Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo 
izvedbo vsaj dveh izvoznih poslov času od 1. 1. 2014 
do datuma objave razpisa (dobavni list ali tovorni list ali 
potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o izvede-
nem izvoznem poslu);

e. v primeru pravic industrijske lastnine, je podjetje 
Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopijo dokazila o prijavi 
katere izmed oblik industrijske lastnine (patent, znam-
ka, model)9.

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področjih  

prevodov v tuje jezike za leto 2015  
(v nadaljevanju: JR7–PP–2015)

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 19. 6. 2015 in se izteče 
dne 3. 8. 2015.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2424/15

ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub ljana, 
v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja

razpis
za javno zbiranje ponudb za odprodajo  

rabljenih vozil
Rok za prejem ponudb: 15. 7. 2015, do 9.30. Javno 

odpiranje ponudb isti dan, ob 10. uri, na naslovu ELES, 
d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub ljana, dvorana B (IV. 
nadstropje).

Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.

ELES, d.o.o.

 Ob-2480/15

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, 
Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, na podlagi 12. člena 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ter 102. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 
92/14) objavlja

javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca v letu 2015

Prijavitelj se lahko prijavi na razpisano mesto pri 
izbranem mentorju dr. Ristu Škrekovskem, v okviru po-
dročja znanosti iz šifranta ARRS: 1.07 Računalniško 
intenzivne metode in aplikacije.

Ena izmed dejavnosti v okviru predlaganega usposa-
bljanja je razvoj novih modelov za reprodukcijo strukturnih 
lastnosti, ugotovljenih v realni topologiji, kot so recimo 
fenomen malega sveta (ang. small world phenomenon), 
koeficient gručavosti (ang. clustering coefficient) … Druga 
smernica usposabljanja bodo različne mere središčnosti, 
kot so na primer vmestnostna središčnost (angl. betwe-
enness centrality), bližinska središčnost (ang. closness 
centrality), Katz-ova središčnost … Namen pri usposa-
bljanju je tudi teoretične oziroma matematične rezultate 
uporabiti nad realnimi omrežji.

Kandidat za mladega raziskovalca mora do 15. sep-
tembra 2015 izpolnjevati pogoje skladno s Pravilnikom 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremlja-
nju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14).

Kandidati bodo ocenjeni na podlagi meril iz 104. čle-
na Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja 
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 
92/14).

Izbran bo en kandidat za mladega raziskovalca.

9 Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljav-
no pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, 
WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno 
lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno 
odločbo.

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o sprejemanju po-
gojev javnega razpisa (podpisana s strani odgovorne 
osebe)

Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali 
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih državnih 
pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani 
odgovorne osebe)

Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani 
odgovorne osebe)

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani 
odgovorne osebe, en izvod)

Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije  

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja,  investicij in turizma

 Ob-2479/15

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
4/10, 20/11, 100/11 in 111/13) ter skladno s Pravilnikom 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter 
Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 
10/14) objavlja
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Obdobje financiranja usposabljanje mladih razisko-
valcev je do doktorata znanosti, in sicer največ štiri leta 
(vpisani na podiplomski študij tretje stopnje).

Vloga na javni razpis mora vsebovati:
1. prijavni obrazec PO-FIS-MR/2015-1;
2. dokazila o izobrazbi;
3. potrdilo o vpisu na študijski program 3. stopnje 

v Republiki Sloveniji, če je prijavitelj že vpisan;
4. Izjavo št. 1;
5. Izjavo št. 2;
6. če prijavitelj še nima pridobljene zahtevane izo-

brazbe, še Izjavo št. 3;
7. druga dokazila.
Vloga se odda v elektronski in papirnati obliki. Obe 

obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vse-
binsko popolnoma enaki.

Papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, 
s pripisom »Javni razpis za kandidata za mlada razisko-
valca v letu 2015 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom 
in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti 
tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obvešča-
nja o izbiri). Prijavitelji lahko vlogo:

– oddajo osebno v dekanatu Fakultete za informa-
cijske študije v Novem mestu;

– ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Fa-
kulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ulica 
talcev 3, p.p. 299, 8000 Novo mesto.

Elektronsko vlogo je treba poslati na elektronski 
naslov zaposlitev@fis.unm.si.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirnati obliki.

Vloga je oddana pravočasno, če je v elektronski obli-
ki poslana do 15. 7. 2015 do 12. ure in v papirnati obliki 
prispe v dekanat Fakultete za informacijske študije v No-
vem mestu do 15. 7. 2015 do 12. ure. Kot pravočasna se 
šteje tudi vloga, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije 
do 15. 7. 2015 do 12. ure (upošteva se poštni žig).

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navo-
dilo, obrazci oziroma priloge) je z dnem objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani 
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu: www.
fis.unm.si.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Št. 122-0011/2015-1 Ob-2437/15

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vre-
dnotenje programov organizacij in društev na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 57/14) objavlja za leto 2015

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov organizacij in društev na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina 

Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za 
leto 2015

1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje programov organizacij in društev na po-
dročju socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih 

sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejav-
nosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih de-
javnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo 
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, 
društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, 
njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sred-
stev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izva-
jalcem zagotavlja Občina Vojnik iz sredstev proračuna.

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenje-
na za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),

– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejav-

nost na območju Občine Vojnik oziroma ne glede na 
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno 
vključuje občane Občine Vojnik;

– da imajo zagotovljene kadrovske in organizacij-
ske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti 

Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost raz-
pisa je 10.000,00 €.

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov 
ter za dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je na-
tančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih 
za leto 2014 in število občanov Občine Vojnik, vključenih 
v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru programov in 
projektov za sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:

– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali 
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin 
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb 
članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa 
pa je v interesu Občine Vojnik;

– program omogoča udeležencem lažje komunici-
ranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invali-
dnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in 
enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);

– reference izvajalca – program se izvaja že daljše 
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega progra-
ma že več let uspešno deluje na območju Občine Vojnik;

– realnost programa – metode dela, strokovna rav-
nanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dose-
go zastavljenega cilja;

– program je namenjen pomoči družinam in posa-
meznikom izven organizacije;

– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic 
in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;

– program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov 
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja so-
cialnega varstva;

– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa 
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega uspo-
sabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli 
programu do 10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov 
oziroma predvideno udeležbo:

a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so ob-

čani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v poseb-

nem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini 
do 80 % doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2015.
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7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je do vključno 
20. 7. 2015. Predlagatelji morajo prijave poslati s pripo-
ročeno pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za od-
dajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpi-

sa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni 
v tem razpisu,

– natančen opis programov,
– poročilo porabe sredstev za leto 2014 in
– plan dela za leto 2015.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 

»Ne odpiraj – Javni razpis socialno-humanitarne dejav-
nosti 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem 

prijav začel v roku osmih dni po roku za oddajo prijav, 
v prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se 
zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za druž-
bene dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obvešče-
ni najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo 
o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih de-
javnosti po potrditvi predloga na seji Odbora za druž-
bene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za daja-
nje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe 
lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom 
v času uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejav-
nosti, Urški Mužar, tel. 78-00-623 in 78-00-640, e-mail: 
urska@vojnik.si.

Občina Vojnik

Št. 430-13/2015-3 Ob-2441/15

Občina Sežana objavlja na podlagi določil Zakona 
o javnih financah (ZJF – Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 
(14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu 
Občine Sežana za leto 2015 (Uradni list RS, št. 17 z dne 
13. 3. 2015)

javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov,  

ki niso bili predmet drugih javnih razpisov  
iz proračuna Občine Sežana za leto 2015 – 

Sredstva župana za enkratne  
finančne pomoči 2015  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Parti-
zanska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa so programi 
(dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), 
med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih 
prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje 
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma po-
sodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izo-
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braževalnih akcij ipd., ki niso bili predmet drugih javnih 
razpisov iz proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo 
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju 
procesov in pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti 
storitev in prepoznavnosti občine.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 

programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki dru-

štev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo 
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine 
Sežana;

– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obli-
ki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če 
se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se 
odvijajo na območju Občine Sežana.

3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma 

projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Se-
žana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2015 
kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;

– gospodarske družbe, samostojni podjetniki po-
samezniki, povezane osebe, gospodarska interesna 
združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po 
Zakonu o gospodarskih družbah.

4. Izvajalci programov oziroma projektov morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so pred-
met razpisa;

– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na 
območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe ozi-
roma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na 
območju Občine Sežana;

– da programi oziroma projekti omogočajo vključe-
vanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine 
Sežana;

– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili 
sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2015 
in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis 
Občine Sežana za leto 2015;

– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhod-
kov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire 
financiranja;

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem pro-
gramov oziroma projektov na področju, za katerega se 
prijavljajo;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za delo;

– da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12) neposre-
dno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali 
zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Se-
žana ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali 
njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član 
organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje 
in zastopanje društva v pravnem prometu.

5. Merila za vrednotenje programov oziroma pro-
jektov so: 

– Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni: do 5 točk;
– Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine Sežana:

– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:

5 točk,
10 točk,
15 točk;

– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov:
– 101–1000 uporabnikov:
– nad 1000 uporabnikov: 

5 točk,
10 točk,
15 točk;

– Promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine: do 20 točk;
– Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi: do 20 točk;
– Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov 

oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk;
– Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je 

Občina Sežana: do 10 točk;
– Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: do 5 točk;
– Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci

– 50–60 % lastnih sredstev:
– 61–70 % lastnih sredstev:
– 71– 80 % lastnih sredstev:
– več kot 80 %: 

5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.

6. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sred-
stev na razpolago je 26.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Ob-
čini Sežana najkasneje do 29. 2. 2016 podati finančno 
in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa 
oziroma projekta.

8. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis prične 
teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu 
RS. Razpis velja do porabe sredstev, vendar najdlje do 
vključno 30. 10. 2015.

9. Oddaja in dostava prijav oziroma vlog
Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno 

na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigo-
sana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti 
v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sredstva 
župana za enkratne finančne pomoči 2015«. Na hrbtni 
strani mora biti naslov pošiljatelja.
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Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Kolikor posamezni prijavitelj predloži več vlog ozi-
roma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma 
projekt izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svo-
jem, pravilno označenem ovitku.

10. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter 
obveščanje o izboru:

– oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa;

– postopek javnega razpisa bo vodila komisi-
ja, imenovana s sklepom župana Občine Sežana 
št. 430-13/2015-2 z dne 27. 5. 2015;

– komisija bo obravnavala pravilno označene pri-
jave oziroma vloge enkrat mesečno, in sicer med 1. in 
8. v mesecu, pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo 
na Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne 
v preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če 
se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih 
razlogov ni sestala;

– vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po 
prejemu poziva, dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlaga-
telji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom 
zavržejo;

– komisija lahko naknadno zahteva še predloži-
tev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb 
v vlogi in priloženih obrazcih;

– komisija bo na podlagi meril predlagala višino 
sredstev za sofinanciranje posameznih programov ozi-
roma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da 
posamezni program oziroma projekt izredno prispeva 
k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma 
življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko 
takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev 
dodatnih točk;

– ob posredovanju sklepa o izboru bo vlagatelj po-
zvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje opre-
deljene medsebojne pravice in obveznosti. Kolikor se 
vlagatelj v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzo-
ve, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev;

– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji 
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le dolo-
čen del razpoložljivih sredstev;

– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem raz-
pisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45. dneh po odločitvi;

– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z iz-
branimi vlagatelji;

– odpiranje vlog je nejavno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumenta-

cije,

– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavi-

telji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 1, 
v poslovnem času občinske uprave, na voljo pa je tudi na 
spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.

12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in 
pojasnil: Klementina Križman, 05/73-10-101, kabinet.zu-
pana@sezana.si.

13. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni ozi-

roma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana 
za leto 2015,

– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, ZIntPK-UPB2),

– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih po-
datkih.

Občina Sežana

Št. 122-88/2015 Ob-2464/15

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15) in Pravilnika o krite-
rijih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče 
(Uradni list RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče

razpis
za sofinanciranje programov na področju socialnih 

in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov 

in projektov organizacij na področju socialnih in huma-
nitarnih dejavnosti s strani občine.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa, 
niso namenjena za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev 
programa.

Izvajalci programov in projektov so lahko organi-
zacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 
izvajanje socialnih in humanitarnih dejavnosti in na tem 
področju tudi delujejo.

Višina razpisanih sredstev: orientacijska vre-
dnost razpisanih proračunskih sredstev za leto 2015 je 
4.200,00 EUR.
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Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo 

na njenem območju ali delujejo izven območja Občine 
Radeče in imajo program sestavljen tako, da vključuje 
tudi občane Občine Radeče;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);

– da so registrirani in najmanj eno leto aktivno delu-
jejo na socialnem in humanitarnem področju;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na ogla-

snih deskah in na spletni strani Občine Radeče. Obrazci 
za prijavo na razpis so v času razpisa na voljo v vložišču 
Občine Radeče ter na spletni strani www.radece.si.

Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o iz-
boru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila tega raz-
pisa ne smejo spreminjati.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in 
programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa 
dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.

Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 20. 7. 

2015, do 12.30, v vložišču Občine Radeče ali tega dne 
s priporočeno pošto.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izde-
lana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega 
razpisa, in sicer za vsak program na svojem obrazcu.

Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, 

ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno. Pri-
stojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove 
posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh 
po odpiranju vlog.

Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skla-
du z merili in kriteriji in pripravi predlog sofinanciranja, 
na podlagi katerega pristojna strokovna služba občinske 
uprave izda sklep o izboru.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu ob-
čine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči 
o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova 
odločitev je dokončna.

Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno 
pogodbo o sofinanciranju programov.

Občina Radeče

 Ob-2496/15

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 37/15 z dne 29. 5. 2015 je 
bil objavljen javni razpis za sofinanciranje organizacije 
in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 
2015, v katerem je bilo pri 1. točki pri zaporedni prireditvi 
pod številko 7) Valvazorjev dan naveden datum priredi-
tve 4. 9. 2015 ter pod 5. točko določen rok za oddajo 
ponudb 25. 6. 2015 do 12. ure.

S tem popravkom se zgoraj navedena datuma spre-
menita tako, da je:

– 7) Valvazorjev dan, datum prireditve 5. 9. 2015,
– rok za oddajo ponudb je 26. 6. 2015 do 12. ure.

Občina Zagorje ob Savi
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Št. 9000-0006/2015 Ob-2426/15

Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših ob-
čanov Krško z dne 8. 10. 2003, je Svet zavoda Doma 
starejših občanov Krško dne 9. 6. 2015 sprejel sklep 
o razpisu za imenovanje

direktorja
1. Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 

se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Svet Doma starejših občanov Krško, Kovinarska 

ulica 13, 8270 Krško, objavlja javni razpis za direktorja 
Doma starejših občanov Krško za 5-letno mandatno 
obdobje, in sicer od 2015 do 2020. Mandat bo direktorju 
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, 
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali 
naslednji dan po poteku prejšnjega mandata, če je bilo 
soglasje ministra izdano prej.

3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnju-
jejo pogoje, ki jih določa 56. in 57. člen Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 57/12).

4. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazo-
vati s pisnimi listinami, ki jih priložijo prijavi.

5. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz točke 
4, predložiti kratek življenjepis.

Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni 
po njegovi objavi. Svet Doma prepozno prispelih in ne-
popolnih ponudb ne bo obravnaval.

Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilo-
gami in dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Svet 
zavoda DSO Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, 
s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 
30 dni od dneva objave razpisa.

Svet zavoda Doma starejših občanov Krško

Št. 007-0001/2015-8 Ob-2440/15

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih usluž-
bencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 
– ZUJF) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji de-
lovnih mest v občinski upravi Občine Dobrepolje, Občina 
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje objavlja 
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

tajnik občine
V besedilu uporabljeni izrazi napisani v moški slov-

nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.

1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal 
delo: v prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 
Videm - Dobrepolje oziroma v drugih uradnih prostorih, 
kjer organ opravlja svoje naloge.

2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je 
določeno, da se naloge opravljajo na položajnem delov-
nem mestu v nazivu podsekretar.

3. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 
(5 let) s polnim delovnim časom.

4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,

Razpisi delovnih mest

– znanje enega tujega jezika,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba 

s specializacijo oziroma magisterijem,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v 
primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora opraviti 
v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),

– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje 
v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima 
opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od 
sklenitve delovnega razmerja),

– znanje uporabe računalniških programov (ureje-
valnikov teksta in dela s preglednicami).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na 
delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, 
ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno 
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem 
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne 
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravlja-
njem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za 
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno 
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošte-
va tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira. Kandidat bo delovne 
izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih 
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe 
(13. točka prvega odstavka 6. člena ZJU).

5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni sto-
pnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) za-
ključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izo-
brazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
(iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje 
izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih – datum 
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri 
posameznem delodajalcu ter kratek opis dela);

– izjava kandidata, da je državljan Republike Slo-
venije;

– izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

– pisna privolitev kandidata, da za namen tega 
natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobrepolje pri-
dobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o drža-
vljanstvu, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz 
upravnega postopka, potrdila o opravljenem obveznem 
usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delov-
nih razmerjih, potrdil iz četrte in pete alineje te točke). 
Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za iz-
polnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če 
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kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti 
ustrezna dokazila. Priložitev dokazil je zaželena.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

6. Kratek opis dela:
– neposredno vodenje občinske uprave (v nadalje-

vanju OU), organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in 
nadzor dela v občinski upravi;

– odločanje o zadevah iz delovnega področja OU;
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog 

v OU;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in 

ključne projekte;
– odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter 

vodenje postopkov na drugi stopnji;
– razporejanje dela med delavce občinske uprave 

in skrb za delovno disciplino;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in dru-

gih najzahtevnejših gradiv;
– koordiniranje priprave gradiva za seje OS, skrb 

za realizacijo sklepov;
– skrb za zakonitost, učinkovitost in smotrnost opra-

vljanja nalog v OU;
– zagotavljanje razvoja področij dela in postavljanje 

standardov za boljše delo;
– skrb za izobraževanje in strokovno napredovanje 

zaposlenih;
– predstavljanje in zastopanje občine v skladu 

s statutom;
– sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših analiz, 

informacij in drugih gradiv v občinski upravi;
– pomoč pri podajanju informacij javnega značaja;
– sodelovanje pri pripravi gradiv za seje Statutarno 

pravne komisije, Komisije za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja ter NO;

– izvedba nalog na področju zahtevnih javnih naročil 
in izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvaja-
njem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil;

– priprava najzahtevnejših prijav na državne in dru-
ge razpise;

– izvajanje nalog na področju kmetijstva in turizma;
– vodenje, priprava in izvajanje sistematičnega pri-

stopa varstva pri delu in politike varstva pri delu;
– izvajanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu 

župana.
7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki. Prijava se 

pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za pro-
sto delovno mesto tajnik občine«. Prijava se lahko pošlje 
tudi v elektronski obliki na naslov: zupan@dobrepolje.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od objave 
tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slo-
venije na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 
Videm - Dobrepolje. Razpis bo objavljen tudi na spletni 
strani Občine Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 
O izbiri uradnika na položaj bo izdan sklep o izbiri, ki bo 
vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo 
vročen sklep, da niso bili izbrani.

8. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo 
objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.
dobrepolje.si. Obravnavane bodo samo popolne in pra-
vočasne prijave (24. člen Uredbe o postopku za zased-
bo delovnega mesta v organih državne uprave in v pra-
vosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10, 
v nadaljevanju Uredba). Skladno z določilom 21. člena 
Uredbe se v izbirni postopek ne uvrstijo kandidati, ki ne 
izpolnjujejo natečajnih pogojev.

9. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem 
posreduje Janez Pavlin, župan, na tel. 031/422-657, 
e-pošta: zupan@dobrepolje.si.

Občina Dobrepolje

Su 040501/2015-9/2 Ob-2465/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški 
službi

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in po-
sebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, 
določene v 10. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpol-
njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano 
sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2471/15

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Eve Simone Tomšič iz 
Ljub ljane razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Evi Simoni Tomšič iz Ljub ljane

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
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imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 702-25/2015 Ob-2472/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 30. čle-
na Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 in 46/13):

1 prosto mesto državnega pravobranilca
na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljub ljani, 

na nepravdnem oddelku
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenje-
pis (v obliki Europass CV: http://www.euro-
pass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/In-
troduction.csp?loc=sl_SI) z opisom svoje strokovne 
dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnje-
vanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju 
posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega 
pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih 
evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren za opravljanje na-
log državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka 
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2473/15

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarja Janeza Ferleža iz Črnomlja 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Janezu Ferležu iz Črnomlja

Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas.

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-2481/15

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, 
Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto na podlagi 60. člena 
Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem me-
stu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13, 25/14, 72/14 
in 28/15) razpisuje prosto delovno mesto

tajnik samostojnega visokošolskega zavoda
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu

– Število razpisanih delovnih mest: 1.
– Šifra delovnega mesta: J017911.
– Tarifni razred: VII/2.
– Vrsta zaposlitve: delovni čas krajši od polnega 8 

ur tedensko.
Tajnika samostojnega visokošolskega zavoda fakul-

tete imenuje dekan na podlagi javnega razpisa. Tajnik bo 
imenovan za obdobje 6 mesecev.

Pogoji za opravljanje dela:
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), 

univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobraz-
ba 2. stopnje (bolonjski sistem) pravne ali druge ustre-
zne smeri, ki sovpada s strokovno usmeritvijo fakultete,

– izkazane vodstvene in organizacijske sposobno-
sti,

– vsaj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu 

s posrednimi proračunskimi porabniki, izkušnjami pri 
izvajanju projektov, sofinanciranih s strani EU in ministr-
stev, z opravljenim preizkusom za delo z dokumentarnim 
in arhivskih gradivom, strokovnim izpitom iz upravnega 
postopka in poznavanjem ISO standarda 9001:2008.

Opis del in nalog:
Tajništvo FIŠ vodi tajnik, ki ima predvsem naslednje 

naloge:
– izvaja navodila in odredbe dekana in organov 

fakultete,
– pripravlja pogodbe z zunanjimi sodelavci ter pre-

gled in obračun opravljenega dela,
– ureja delovna razmerja in odgovarja za zakonitost 

na tem področju,
– nadzoruje izdajo potrdil iz evidenc, ki jih vodi fa-

kulteta o študentih,
– je neposredni vodja zaposlenih v tajništvu,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz predpisov in 

Statuta ter drugih aktov, ter naloge, za katere ga dekan 
pooblasti s pisnim pooblastilom.

Rok za prijavo: 5 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev za zasedbo delovnega mesta vložijo v razpi-
snem roku na naslov: Fakulteta za informacijske študije 
v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, s pri-
pisom na kuverti »Ne odpiraj – razpis za tajnika«.

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
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 Ob-2452/15

Zavod za šport RS Planica v skladu s 5. členom 
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda za šport Republike 
Slovenije Planica št. 01403-75/2009/9 in spremembami 
ter 11. členom Zakona o Nordijskem centru Planica – 
ZNCP (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javni poziv
k oddaji prijav za dejavnost posredovanja v zvezi  

z oglaševanjem in trženjem ZŠRS Planica  
in NC Planica

1. Naziv in sedež naročnika: prijavo je potrebno 
oddati na naslov: Zavod za šport Republike Slovenije 
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

2. Cilj javnega poziva
Z javnim pozivom naročnik želi pridobiti pravne ali 

fizične osebe, ki bi zanj tržili oglasne površine in dogod-
ke ZŠRS Planica ter NC Planica (razen dogodkov pove-
zanih z 10. členom ZNCP) in z njim intenzivno sodelovali 
pri iskanju in vzpostavitvi drugih inovativnih pristopov 
trženja in oglaševanja.

Temeljni cilj prodaje oglasnih površin ni v kratkoroč-
nem povečevanju dobička naročnika, temveč v znižanju 
cene za koristnike športnih produktov naročnika.

Naročnik bo izbranim posrednikom nudil podporo 
pri obveščanju javnosti o dogodkih v okviru svoje de-
javnosti (info linki, kontaktna oseba, objava novic na 
spletni strani ipd.).

3. Predmet javnega poziva
Zavod za šport RS Planica vabi zainteresirane sub-

jekte k predložitvi prijav za izvajanje dejavnosti posre-
dovanja, ki bo povezana z oglaševanjem in trženjem 
oglasnih površin in dogodkov.

Sklenitev ustrezne pogodbe zajema posredovanje pri 
trženju oglasnih površin in/ali organizacijo dogodkov, na 
način, da se po dogovoru o tržni vrednosti posameznega 
produkta proda oglasno površino ali organizira dogodek.

Naročnik bo sklenil pogodbe z več posredniki.
4. Nadomestilo za opravljeno storitev: naročnik bo 

v skladu s sklenjeno pogodbo posredniku trženja za vsa-
kega pridobljenega partnerja nakazal 15 % od vrednosti 
realizirane pogodbe. Posrednik bo pridobil pravico do 
plačila šele v primeru, da bo pridobljeni partner naroč-
niku nakazal znesek iz naslova oglaševanja oziroma 
trženja. Posrednik bo prevzemal jamstvo, da bo prido-
bljeni partner izpolnil svoje obveznosti iz pogodbe, ki bo 
sklenjena z naročnikom.

5. Oddaja prijave
Prijavitelj mora izpolniti prijavni obrazec in priložiti 

zahtevana dokazila:
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o neka-

znovanosti,
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih davkih 

in prispevkih.
Prijavitelj mora ob oddaji prijave za trženje oglasnih 

površin okvirno predstaviti raziskavo trga povpraševal-
cev po storitvi oglaševanja v NC Planica in načrt aktiv-
nost, ki jih bo izvajal v zvezi z NC Planica.

6. Čas trajanja poziva: naročnik bo na podlagi tega 
poziva sklepal posredniške pogodbe do zapolnitve ka-
pacitet.

Druge objave

7. Drugo: podrobnosti povezane s pravicami in 
obveznostmi so natančneje razvidne iz dokumentaci-
je in vzorca pogodbe, ki je dostopen na spletni strani 
http://www.nc-planica.si/.

Zavod za šport RS Planica

Št. 307-4/2014 Ob-2442/15

Univerza v Ljub ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in določb Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) ter Sklepa Vlade Republike Slovenije 
št. 47803-79/2014/4 z dne 9. 10. 2014, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Univerze v Ljub ljani
1. Naziv in sedež organizatorja: Univerza v Ljub-

ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub ljana, ki jo zastopa rek-
tor prof. dr. Ivan Svetlik, matična številka: 5085063000, 
davčna številka: SI54162513.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo 
poslovnih prostorov in izhodiščna cena

Dva poslovna prostora, v izmeri 110,95 m2 in pri-
padajoča oprema, v drugem nadstropju, v objektu To-
bačna, na naslovu Tržaška 2, 1000 Ljub ljana, in sicer:

– del stavbe št. 191 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gra-
dišče II (ID 5764240), v izmeri 89,35 m2,

– del stavbe št. 203 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gra-
dišče II (ID 5764252), v velikosti 21,6 m2,

– ustrezen solastniški delež na vseh skupnih delih 
stavbe in

– pripadajoča oprema v poslovnem prostoru št. 191:

Predmet Štev. 
kosov

1. Dvodelna omara arhivska 200 11
2. Nizka omara 100 8
3. Pisalna miza, kotna 10
4. Pisalna miza, pravokotna 1
5. Pisarniški stol 12
6. Delovna miza 2
7. Predalnik na kolesih 10
8. Komunikacijska omara 1
9. Switch 1
10. Siol internet 1
11. Monitor Hyundai 1
12. Tipkovnica alarmnega sistema Rival in 

alarmna naprava
1

13. Klimatska naprava 4
14. Prenosni telefon 4
15. ISDN telefon 1
16. PSTN telefon 1
17. Tabla bela 1
18. Gasilnik S-6 1
19. Garderobno stojalo 3
20. Koš za smeti 1
21. Ključ vhodnih vrat 3
22. Ključ poštnega nabiralnika 1
23. Seznam vstopnih kod alarmnega 

sistema
1
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Oba poslovna prostora in oprema se prodaja sku-
paj. Nakup zgolj posameznega poslovnega prostora 
brez opreme, ni možen.

Prodaja poslovnih prostorov bo potekala na podla-
gi metode javnega zbiranja ponudb, kot je opredeljeno 
v Uredbi o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (35. do 39. člen).

Izhodiščna cena: za obe nepremičnini in opremo 
skupaj 90.000,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-
premičnin, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal 
najvišjo ceno in bo s sklepom rektorja izbran za najugo-
dnejšega ponudnika.

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni od prejema obvestila in plačati 
kupnino v roku 3 delovnih dni po sklenitvi prodajne po-
godbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od na-
kupa odstopil in ima Univerza v Ljub ljani pravico zadržati 
vplačano varščino.

3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojni zemljiški knjigi.

3.5 Plačilo celotne kupnine v roku po sklenitvi pro-
dajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske 
overitve podpisov na pogodbi ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati 
na podračun pri UJP št. 0110 0603 0707 119. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti najka-
sneje v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine, telefonsko števil-
ko) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami do vključno 16. 7. 2015 do 10. ure. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Po-
nudba za nakup nepremičnine Tržaška 2« na naslov: 
Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 
6, 1000 Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 16. 9. 

2015.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše in-

formacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natanč-
nejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije 
za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na 
Univerzi v Ljub ljani, Fakulteti za strojništvo, pri kontaktni 
osebi dr. Tone Češnovar, tel. 01/47-71-143, elektronska 
pošta: dekanat@fs.uni-lj.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo javno odprla prispele ponudbe dne 

16. 7. 2014, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih Univerze 
v Ljub ljani, Fakultete za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 
Ljub ljana.

6.2 Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponu-
jena najvišja cena. V primeru, da bo prispelo več naju-
godnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so 
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, 
pozvala k oddaji nove ponudbe.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Proda-
jalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodnin-
ske odgovornosti do ponudnikov, do sklenitve pogodbe 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni 
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponu-
dnikom v neobrestovanem znesku in se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Univerze v Ljub-
ljani in na spletni strani Univerze v Ljub ljani, Fakultete 
za strojništvo.

Univerza v Ljub ljani

 Ob-2447/15

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, 
Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
24/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-

nega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana, mat. številka: 
1719572000, ID št. za DDV: SI41717031.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je nasle-
dnja nepremičnina: posamezni del stavbe z začasno 
id. št. 1721-222-902 – stanovanjska soba, v izmeri 
14,10 m2, v stavbi z naslovom Borštnikov trg 1 v Ljub-
ljani, ki leži na zemljišču s parc. št. *53/2, k.o. 1721-Gra-
dišče I, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih 
skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

2.2. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna 
lastnina za predmetno stavbo v smislu določil Stvarno-
pravnega zakonika še ni vzpostavljena. Predmetna ne-
premičnina je vpisana v zemljiško knjigo kot posamezni 
del stavbe z začasno ID oznako 1721-222-902.
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2.3. Izhodiščna cena: 23.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmer-

jen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko 
overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na 
prodajni pogodbi, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana 
pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z do-
ločili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na transakcijski račun Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana št.: 01261-6520972441, 
sklic na št. 1201-0000, v roku 30 dni od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg 
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na 
promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogod-
be in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine »Borštnikov trg 1««, in sicer lahko ponudbo 
oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
3, Ljub ljana, Glavna pisarna, soba 111 v 1. nadstropju.

5.3. Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potreb-
no posredovati prodajalcu do 9. 7. 2015 do 8.30. V pri-
meru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega 
razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na transakcijski račun Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana št.: 01261-6520972441, sklic 
na št. 1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno 
zbiranje ponudb Borštnikov trg 1«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina vrne 
brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni ne-
premičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub-
ljana, kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali 
Tanja Geltar, tel. 01/306-15-49.

Ogled nepremičnine bo dne 2. 7. 2015 med 10. in 
10.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 9. 7. 2015 s pričetkom ob 9. uri, na sedežu organi-
zatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjske-
ga sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, v sejni 
sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pri-
stojna komisija takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki 
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in 
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Di-
rektor oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana s soglasjem direktorja lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana 
(www.Ljub ljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana

 Ob-2448/15

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, 
Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
24/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-

nega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana, mat. številka: 
1719572000, ID št. za DDV: SI41717031.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja 
nepremičnina: posamezni del stavbe z id. št. 2677-81-4, 
ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v visokem 
pritličju (3. etaži) s pripadajočo shrambo v kleti (1. eta-
ža), v skupni izmeri 136,50 m2 in posamezni del stavbe 
z id. št. 2677-81-18, ki v naravi predstavlja shrambo 
v mansardi (5. etaži), v izmeri 4,70 m2, v stavbi z na-
slovom Karlovška cesta 20 v Ljub ljani, s pripadajočim 
solastniškim deležem na posebnih in splošnih skupnih 
delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

2.2. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna 
lastnina za predmetno stavbo je vzpostavljena in vpisa-
na v zemljiško knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 223.300,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmer-

jen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko 
overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na 
prodajni pogodbi, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana 
pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z do-
ločili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na transakcijski račun Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana št.: 01261-6520972441, 
sklic na št. 1201-0000, v roku 30 dni od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je po-
leg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka 
na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve 
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodi-
šča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnine »Karlovška cesta 20««, in sicer lahko 
ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na 
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub-

ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana, Glavna pisarna, soba 111 
v 1. nadstropju.

5.3. Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potreb-
no posredovati prodajalcu do 9. 7. 2015 do 8.30. V pri-
meru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega 
razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na transakcijski račun Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana št.: 01261-6520972441, sklic 
na št. 1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno 
zbiranje ponudb Karlovška 20«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina vrne 
brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni ne-
premičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub-
ljana, kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali 
Tanja Geltar, tel. 01/306-15-49.

Ogled nepremičnine bo dne 2. 7. 2015 med 9. in 
9.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 9. 7. 2015, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu organi-
zatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjske-
ga sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, v sejni 
sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pri-
stojna komisija takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki 
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in 
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Direktor oziroma Komisija Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana s soglasjem direk-
torja lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana 
(www.Ljub ljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana
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Št. 60404-4/2015-2 Ob-2438/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, od-
padno železo.

Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija nahajanja neuporabnega materiala:
– Celje – Bežigrad,
– Sežana,
– Novo mesto.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 815,20 t neuporabnega železa (52 

tovornih vagonov) na lokaciji Celje – Bežigrad,
– sklop 2 cca 132,40 t neuporabnega železa (11 

tovornih vagonov) na lokaciji Sežana,
– sklop 3 cca 54,70 t neuporabnega železa (3 to-

vorni vagoni) na lokaciji Novo mesto.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– sklop 1 154.888,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 2 25.156,00 EUR brez DDV-ja,
– sklop 3 10.393,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 7. 7. 2015 

ob 11. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Služba za nabavo in investicije (sejna 
soba 606).

Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 18 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

Št. 60404-2/2015-2 Ob-2439/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, od-
padno železo.

Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija nahajanja neuporabnega materiala:
– lokacija Dobova,
– lokacija Ptuj.
Predmet prodaje obsega:
– cca 78 t neuporabnega železa (monobloki, ko-

lesne dvojice, vrata Fals, spenjači, kavlji, povezovalci, 
obroči, odbojnik …),

– negibnih zalog odpisanih v letu 2014.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 

17.160,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 2. 7. 2015 

ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Služba za nabavo in investicije (sejna 
soba 606).

Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

Št. 478-49/2015 Ob-2425/15

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi 22. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter sklepa Občinskega 
sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-49/2015 z dne 
28. 5. 2015

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

2. Opis predmeta prodaje: solastniški delež do 
1819/10553-tin na nepremičnini – nezazidanem stavb-
nem zemljišču parc. št. 474/1, k.o. Ilirska Bistrica (ID 
znak 2525-474/1-0). Zemljišče se nahaja v območju 
naselja Ilirska Bistrica – stavbno zemljišče: pretežna 
namembnost za pro izvodnjo – IB5-P5-PUP. Izhodišč-
na vrednost navedenega solastniškega deleža znaša 
30.923,00 EUR oziroma 17,00 EUR/m2. V ceno ni vštet 
22 % DDV za nezazidana stavbna zemljišča. Kupec krije 
vse nastale stroške v postopku, kot so odmerjeni davek, 
stroške opravljene cenitve, stroške overitve, stroške vpi-
sa v zemljiško knjigo idr.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Delež na zemljišču se prodaja po načelu »vi-

deno–kupljeno« in kupec na zemljišču nima pravice 
uveljavljati kasnejših reklamacij.

3.2. Ponudbo za nakup deleža na zemljišču lahko 
podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije 
in v roku podajo pravilne ponudbe.

3.3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnini, na transakcijski račun Občine Ilirska Bistri-
ca št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine 
– zbiranje ponudb za prodajo deleža na parc. št. 474/1, 
k.o. Ilirska Bistrica«.

3.4. Ponudniku, ki na zbiranju ponudb ne bo uspel, 
se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni 
po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponu-
dniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

3.5. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni po 
opravljenem izboru sklenjena kupoprodajna pogodba. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navede-
nem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša 
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali 
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik 
tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo šte-
lo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ilirska Bistrica 
pravico zadržati vplačano varščino.

3.6. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljenih zemljiščih v zemljiški knjigi, 
v skladu z določili kupoprodajne pogodbe.

3.7. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vpla-
čano varščino) v roku 8 dni od izdaje računa, ki ga izda 
Občina Ilirska Bistrica po sklenitvi pogodbe, je bistvena 
sestavina pogodbe. Kupnino poravna kupec skladno 
z izdanim računom na transakcijski račun Občine Ilir-
ska Bistrica št. 01238-0100016470, odprt pri Republiki 
Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna 
plačila, Območni enoti Postojna. Če kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje 
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kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži 
plačano varščino.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
vsebine in priloge:

4.1. Podatki o ponudniku:
a) Fizične osebe: ime in priimek, telefonska št., 

EMŠO, davčna št., št. TRR in naziv banke zaradi vra-
čila varščine

b) Pravne osebe: naziv, telefonska št., matična št., 
davčna št., navedba zakonitega zastopnika oziroma 
podpisnika pogodbe, št. TRR in naziv banke zaradi 
vračila varščine.

4.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene.

4.3. Ponudniki morajo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (za 

fizične osebe),
– kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-

roma izpisek iz poslovnega registra za samostojne pod-
jetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh 
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države 
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potr-
dilo o državljanstvu,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izho-
diščne cene,

– fotokopijo davčne številke oziroma ID za DDV,
– pisno izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine in priloge. Nepravočasne in nepo-
polne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka 
in ne bodo obravnavane.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila 

pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo po-
nudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. 
Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. Najnižji zne-
sek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 200,00 EUR. 
Javna dražba za nepremičnini je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudni-
ka je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku 
javnega zbiranja ponudb.

5.2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

5.3. Občina Ilirska Bistrica lahko do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne 
da bi za to navedla razloge.

5.4. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da 
ne izbere nobene od prispelih ponudb.

5.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma imenovana komisija lahko s soglasjem 
župana ustavi začeti postopek razpolaganja do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

6. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili 
in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 8. 7. 2015, 

do 12. ure na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali svojo ponudbo oddajo 
neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. 
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno 
navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup deleža na 
parc. št. 474/1, k.o. Ilirska Bistrica«. Na ovojnici morajo 
ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Ilirska Bistrica prispele 
po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

7. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2015, ob 

14. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. Kolikor bo 
ponudnik na kuverti označil, da je ponudba poslovna 
skrivnost, sme prodajalec določiti, da postopek odpira-
nja ponudb ni javen.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, 
ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Ilirska 
Bistrica.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb in poobla-
ščenci fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpira-
nju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja 
ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje 
pri javnem izbiranju ponudb in na vpogled osebni doku-
ment s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem zbiranju ponudb morajo pred pričetkom javnega 
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru 
najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

8. Podrobnejše informacije: dodatne informacije 
v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo na tel. 05/71-41-361 (kontaktni osebi: Marko 
Tomažič ali Damijana Pugelj). Ogled zemljišč je možen 
po predhodnem telefonskem dogovoru.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 478-80/2014 Ob-2443/15

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 
90/14, 14/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter sklepa Občinske-
ga sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-80/2014 z dne 
28. 5. 2015

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

2. Opis predmeta prodaje: nezazidana stavbna 
zemljišča parc. št. 790/13, v izmeri 2726 m2, k.o. 2524 
Trnovo (ID znak: 2524-790/13-0), parc. št. 790/2, v iz-
meri 1375 m2, k.o. 2524 Trnovo (ID znak: 2524-790/2-0), 
parc. št. 922/13, v izmeri 209 m2, k.o. 2524 Trnovo (ID 
znak: 2524-922/13-0), parc. št. 291/2, v izmeri 691 m2 (ID 
znak: 2524-291/2-0) in parc. št. 790/20, v izmeri 311 m2, 
k.o. 2524 Trnovo (ID znak: 2524-790/20-0). Zemljišča 
se nahajajo v območju stavbnih zemljišč. Izhodiščna 
vrednost vseh zemljišč skupaj znaša 128.000,00 EUR 
oziroma 24,10 EUR/m2. V ceno ni vštet 22 % DDV za ne-
zazidana stavbna zemljišča. Kupec krije nastale stroške 
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v postopku, kot so odmerjeni davek, stroške opravljene 
cenitve (219,60 EUR), stroške overitve, stroške vpisa 
v zemljiško knjigo.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Zemljišča se prodajajo skupaj, in sicer po na-

čelu »videno–kupljeno« in kupec na zemljiščih nima 
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

3.2. Ponudbo za nakup zemljišč lahko podajo prav-
ne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku 
podajo pravilne ponudbe.

3.3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnini, na transakcijski račun Občine Ilirska Bistri-
ca št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine 
– zbiranje ponudb za prodajo parc. št. 790/13 in ostalih 
zemljišč v k.o. Trnovo«.

3.4. Ponudniku, ki na zbiranju ponudb ne bo uspel, 
se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni 
po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponu-
dniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

3.5. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni po 
opravljenem izboru sklenjena kupoprodajna pogodba. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navede-
nem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša 
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali 
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik 
tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo šte-
lo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ilirska Bistrica 
pravico zadržati vplačano varščino.

3.6. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljenih zemljiščih v zemljiški knjigi, 
v skladu z določili kupoprodajne pogodbe.

3.7. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vpla-
čano varščino) v roku 8 dni od izdaje računa, ki ga izda 
Občina Ilirska Bistrica po sklenitvi pogodbe, je bistvena 
sestavina pogodbe. Kupnino poravna kupec skladno 
z izdanim računom na transakcijski račun Občine Ilir-
ska Bistrica št. 01238-0100016470, odprt pri Republiki 
Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna 
plačila, Območni enoti Postojna. Če kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje 
kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži 
plačano varščino.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
vsebine in priloge:

4.1. Podatki o ponudniku:
a) Fizične osebe: ime in priimek, telefonska št., 

EMŠO, davčna št., št. TRR in naziv banke zaradi vra-
čila varščine.

b) Pravne osebe: naziv, telefonska št., matična št., 
davčna št., navedba zakonitega zastopnika oziroma 
podpisnika pogodbe, št. TRR in naziv banke zaradi 
vračila varščine.

4.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene.

4.3. Ponudniki morajo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (za 

fizične osebe),
– kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-

roma izpisek iz poslovnega registra za samostojne pod-
jetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh 
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države 
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potr-
dilo o državljanstvu,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izho-
diščne cene,

– fotokopijo davčne številke oziroma ID za DDV,
– pisno izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine in priloge. Nepravočasne in nepo-
polne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka 
in ne bodo obravnavane.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila 

pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo po-
nudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. 
Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. Najnižji zne-
sek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 200,00 EUR. 
Javna dražba za nepremičnini je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudni-
ka je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku 
javnega zbiranja ponudb.

5.2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

5.3. Občina Ilirska Bistrica lahko do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne 
da bi za to navedla razloge.

5.4. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da 
ne izbere nobene od prispelih ponudb.

5.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma imenovana komisija lahko s soglasjem 
župana ustavi začeti postopek razpolaganja do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

6. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili 
in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 8. 7. 2015, 
do 12. ure na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali svojo ponudbo oddajo 
neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. Na 
zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno na-
vedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč parc. 
št. 790/13 in ostalih zemljišč v k.o. Trnovo«. Na ovojnici 
morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Ilirska Bistrica prispele 
po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

7. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2015, ob 

16. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. Kolikor bo 
ponudnik na kuverti označil, da je ponudba poslovna 
skrivnost, sme prodajalec določiti, da postopek odpira-
nja ponudb ni javen.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, 
ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Ilirska 
Bistrica.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb in poobla-
ščenci fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpira-
nju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja 
ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje 
pri javnem izbiranju ponudb in na vpogled osebni doku-
ment s fotografijo.
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Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem zbiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega 
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru 
najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

8. Podrobnejše informacije: dodatne informacije 
v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo na tel. 05/71-41-361 (kontaktni osebi: Dami-
jana Pugelj ali Dragica Kastelic Boštjančič). Ogled ze-
mljišč je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 478-36/2006 Ob-2444/15

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 90/14, 
14/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter sklepa Občinskega sve-
ta Občine Ilirska Bistrica št. 478-36/2006 z dne 28. 5. 2015

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

2. Opis predmeta prodaje: nezazidani stavbni 
zemljišči parc. št. 790/16, v izmeri 1640 m2, k.o. 2524 
Trnovo (ID znak: 2524-790/16-0) in parc. št. 790/18, v iz-
meri 239 m2, k.o. 2524 Trnovo (ID znak: 2524-790/18-0). 
Zemljišči se nahajata v območju stavbnih zemljišč. 
Izhodiščna vrednost obeh zemljišč skupaj znaša 
43.404,90 EUR oziroma 23,10 EUR/m2. V ceno ni vštet 
22 % DDV za nezazidana stavbna zemljišča. Kupec kri-
je nastale stroške v postopku, kot so odmerjeni davek, 
stroške opravljene cenitve (396,60 EUR), stroške overi-
tve, stroške vpisa v zemljiško knjigo.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Zemljišči se prodajata skupaj, in sicer po na-

čelu »videno–kupljeno« in kupec na zemljiščih nima 
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

3.2. Ponudbo za nakup zemljišč lahko podajo prav-
ne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku 
podajo pravilne ponudbe.

3.3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-
nja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
za nepremičnini, na transakcijski račun Občine Ilirska 
Bistrica št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo var-
ščine – zbiranje ponudb za prodajo parc. št. 790/16 in 
790/18, k.o. Trnovo«.

3.4. Ponudniku, ki na zbiranju ponudb ne bo uspel, 
se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni 
po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponu-
dniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

3.5. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni po 
opravljenem izboru sklenjena kupoprodajna pogodba. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navede-
nem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša 
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali 
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik 
tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo šte-
lo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ilirska Bistrica 
pravico zadržati vplačano varščino.

3.6. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljenih zemljiščih v zemljiški knjigi, 
v skladu z določili kupoprodajne pogodbe.

3.7. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano 
varščino) v roku 8 dni od izdaje računa, ki ga izda Občina 
Ilirska Bistrica po sklenitvi pogodbe, je bistvena sestavi-
na pogodbe. Kupnino poravna kupec skladno z izdanim 
računom na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica 
št. 01238-0100016470, odprt pri Republiki Sloveniji, Mi-
nistrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni 
enoti Postojna. Če kupec ne poravna kupnine na določen 
način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna po-
godba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
vsebine in priloge:

4.1. Podatki o ponudniku:
a) Fizične osebe: ime in priimek, telefonska št., 

EMŠO, davčna št., št. TRR in naziv banke zaradi vra-
čila varščine.

b) Pravne osebe: naziv, telefonska št., matična št., 
davčna št., navedba zakonitega zastopnika oziroma 
podpisnika pogodbe, št. TRR in naziv banke zaradi 
vračila varščine.

4.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene.

4.3. Ponudniki morajo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (za 

fizične osebe),
– kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-

roma izpisek iz poslovnega registra za samostojne pod-
jetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh 
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države 
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potr-
dilo o državljanstvu,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izho-
diščne cene,

– fotokopijo davčne številke oziroma ID za DDV,
– pisno izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine in priloge. Nepravočasne in nepo-
polne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka 
in ne bodo obravnavane.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila 

pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo po-
nudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. 
Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. Najnižji zne-
sek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 200,00 EUR. 
Javna dražba za nepremičnini je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudni-
ka je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku 
javnega zbiranja ponudb.

5.2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

5.3. Občina Ilirska Bistrica lahko do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne 
da bi za to navedla razloge.
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5.4. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da 
ne izbere nobene od prispelih ponudb.

5.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma imenovana komisija lahko s soglasjem 
župana ustavi začeti postopek razpolaganja do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

6. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili 
in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 8. 7. 2015, 
do 12. ure na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali svojo ponudbo oddajo 
neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. 
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno 
navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč 
parc. št. 790/16 in 790/18, k.o. Trnovo«. Na ovojnici mo-
rajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Ilirska Bistrica prispele 
po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

7. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2015, ob 

15. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. Kolikor bo 
ponudnik na kuverti označil, da je ponudba poslovna 
skrivnost, sme prodajalec določiti, da postopek odpira-
nja ponudb ni javen.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki 
bodo pravočasno prispele na naslov Občine Ilirska Bistrica.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb in poobla-
ščenci fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpira-
nju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja 
ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje 
pri javnem izbiranju ponudb in na vpogled osebni doku-
ment s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem zbiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega 
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru 
najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

8. Podrobnejše informacije: dodatne informacije 
v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo na tel. 05/71-41-361 (kontaktni osebi: Dami-
jana Pugelj ali Dragica Kastelic Boštjančič). Ogled ze-
mljišč je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.

Občina Ilirska Bistrica

 Ob-2460/15

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14), 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Sodražica za leto 2015, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodra-
žica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@so-
drazica.si.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepremičnine A) parc. št. 2087/1, pašnik, v izmeri 

980 m2 in parc. št. 2087/110, pašnik, v izmeri 222 m2, 
obe k.o. 1619 – Sodražica.

Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, 
na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestni-
ma ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata 
s treh strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano 
stavbno zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, 
je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi 
objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, 
elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunika-
cijsko omrežje.

Planska namembnost navedenega zemljišča in po-
goji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potr-
dila o namembnosti št. 3501-1/15, z dne 15. 6. 2015, ki 
je na vpogled pri občinskem organu.

Nepremičnini se prodajata kot zaključena celota.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenil-

ca gradbene stroke znaša 28.848,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vre-

dnost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača stro-

šek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; 
davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri 
notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo 
plača kupec.

Nepremičnine B)
– parc. št. 2087/154, v izmeri 760 m2 in parc. 

št. 2087/164, v izmeri 118 m2, obe k.o. Sodražica, ki se 
prodajata kot zaključena celota.

Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, 
v osrednjem delu naselja Hosta. Širše območje, kjer 
se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z na-
slednjimi komunalnimi objekti: kanalizacija, vodovod, 
elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunika-
cijsko omrežje.

Planska namembnost navedenega zemljišča in po-
goji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potr-
dila o namembnosti št. 3501-1/15, z dne 15. 6. 2015, ki 
je na vpogled pri občinskem organu.

Nepremičnini se prodajata kot zaključena celota.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenil-

ca gradbene stroke znaša 22.389,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vre-

dnost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača stro-

šek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; 
davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri 
notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo 
plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–

kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da 
mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepre-
mičnin, ki jih kupuje.

3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo 
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnej-
šega ponudnika.

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da 
je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico 
zadržati vplačano varščino.

3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini.
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3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica 
št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti 
namen nakazila: varščina A oziroma varščina B, sklic na 
št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku 
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega 
ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, 

naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 

nanaša (nepremičnine A oziroma nepremičnina B),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 

izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na 

javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilo-

gami v zaprti kuverti najkasneje do petka, 17. julija 2015 
do 9. ure na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 
1317 Sodražica, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za 
nakup nepremičnine A« oziroma »Ne odpiraj – Ponudba 
za nakup nepremičnine B«.

Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov po-
šiljatelja ponudbe.

4.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 21. 8. 

2015.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše infor-

macije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše 
podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini 
Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska 
pošta: obcina@sodrazica.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani 

župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 17. 7. 

2015, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Občine Sodra-
žica. Odpiranje ponudb je javno.

6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako vi-
soko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Sodražica

Št. 478-0019/2012 Ob-2462/15

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) in skladno z Letnim načrtom ravnanja 

s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2015, 
objavljamo

2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, tel. 01/72-47-400, faks 01/83-41-323, e-mail 
obcina.komenda@siol.net.

2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna ze-
mljišča parc. št. 987/5 (493 m2), 988/3 (520 m2), 994/2 
(1140 m2), 995/2 (1369 m2), 996/2 (1332 m2 – parcela 
je obremenjena s služnostno pravico), 997/2 (1429 m2 
– parcela je obremenjena s služnostno pravico), 999/2 
(162 m2), 1002/2 (2861 m2 – parcela je obremenjena 
s stavbno pravico), 1004 (2112 m2 – parcela je obre-
menjena s služnostno in stavbno pravico) in 1005/2 
(2282 m2 – parcela je obremenjena s služnostno in 
stavbno pravico), vse k.o. 1906 Suhadole ter parc. 
št. 1333/5, k.o. 1905 Moste (752 m2).

Zemljišča (razen zadnjega) so v območju opuščene 
gramoznice, delno zasute z inertnimi odpadki. Območje 
se ureja z Odlokom o OPPN območja 03 – gramozni-
ca (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09, 
02/11) in je v postopku pogodbene komasacije, zato se 
bo kupec v kupoprodajni pogodbi obvezal, da bo ažurno 
in korektno sodeloval v tem postopku. Zemljišče je delno 
že komunalno urejeno, v OPPN pa je načrtovana celovi-
ta komunalna ureditev območja. Za gradnjo infrastruktu-
re bo s kupci predvidoma podpisana ustrezna pogodba 
o opremljanju, po kateri bodo v zameno za plačilo ko-
munalnega prispevka (brez minulih vlaganj) investitorji 
(kupci) to infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja predali občini. Po predhodnem 
dogovoru je možen ogled zemljišč in razpoložljive doku-
mentacije. Prodaja se vrši po načelu »videno–kupljeno«. 
Kasnejše reklamacije niso možne, niti ni možno uvelja-
vljanje morebitnih skritih napak. Parcela 1333/5, k.o. 
Moste se nahaja na zahodnem robu Poslovne cone Ko-
menda, ki jo ureja Odlok o lokacijskem načrtu območja 
02 poslovno pro izvodna cona Ozka dela (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda št. 07/04, 04/06, 10/06, 06/09, 
01/14, 03/14). Parcela je sicer opredeljena kot stavbno 
zemljišče (ŽE8, I), vendar po veljavnem lokacijskem 
načrtu na njej gradnja objektov ni možna.

3. Izklicna cena znaša 70 €/m2 zemljišča (velja 
za zemljišča v k.o. Suhadole) oziroma 60 € (velja za 
parcelo v k.o. Moste). V ceno niso vštete davščine, ki 
jih plača kupec. V ceno ni vštet komunalni prispevek, 
ki ga bo investitor oziroma kupec pred izdajo gradbe-
nega dovoljenja predvidoma poravnal na način, opisan 
v predhodni točki (velja za parcele v k.o Suhadole). Sku-
paj s ponudbo mora kupec predložiti dokazilo o plačilu 
varščine v višini 10 % ponujene cene. Varščina se šteje 
v kupnino, neuspešnim kupcem pa se v petnajstih dneh 
po odpiranju ponudb brezobrestno vrne. Merilo za izbor 
najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena 
za m2 zemljišča, ki pa ne more biti nižja od izklicne. 
Izklicna cena se lahko dviga v intervalih po minimalno 
1 €/m2. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno 
parcelo, za več parcel ali za dele posameznih parcel, 
pri čemer ima ob enaki ponujeni ceni prednost intere-
sent, ki kupuje večji kompleks. Parcela v k.o. Moste 
se prodaja le kot celota. Če bo več ponudnikov oddalo 
enakovredne ponudbe, bo prodajalec z njimi izvedel 
dodatna pogajanja.

4. Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako 
ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – ne 
odpiraj« se lahko oddajo do 3. 7. 2015 do 12. ure v taj-
ništvu Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. 
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Če bo ponudba oddana po pošti, se za pravočasno šteje 
ponudba s poštnim žigom najkasneje 2. 7. 2015. Po-
nudbe lahko posredujejo državljani RS in EU ter pravne 
osebe s sedežem v RS in EU. Ponudba mora vsebovati 
naslednje podatke in listine:

– naziv ponudnika (za fizične osebe: ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, telefon, e-mail, EMŠO, DŠ 
in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za prav-
ne osebe: naziv in sedež, telefon, e-mail, MŠ, DŠ in 
TRR ter navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika 
pogodbe),

– predmet ponudbe in ponujena cena (jasno mora 
biti izraženo, za katere parcele ali dele parcel je kupec 
zainteresiran in ponujena cena za 1 m2 zemljišča),

– pravne osebe priložijo največ mesec dni star izpis 
iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno, 
da imajo sedež v RS oziroma EU,

– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list, 
ki ga izda DURS,

– dokazilo o vplačilu varščine na TRR Občine Ko-
menda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba 
za nakup zemljišč – varščina« (s plačilom varščine se 
šteje, da ponudnik pristaja na vse pogoje, določene 
v tem razpisu).

5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni 
do roka za sprejem ponudbe. Če ponudnik ponudbo 
umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške 
priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj 
30 dni od roka za oddajo.

6. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 2015 ob 13. uri, 
v prostorih Občine Komenda. Ponudbe se bodo obrav-
navale skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Priso-
tni predstavniki ponudnikov se morajo pred odpiranjem 
ponudb izkazati z njegovim pooblastilom. Pravočasno 
prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo 
imenoval župan Občine Komenda. Komisija bo svoje 
odločitve ponudnikom pisno sporočila v osmih dneh po 
odpiranju.

7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh po 
prejemu pisnega sporočila sklenjena kupoprodajna po-
godba. Celotna kupnina se plača na prodajalčev TRR 
v tridesetih dneh po podpisu pogodbe. Možno je tudi 
obročno plačilo, pri čemer se kupljene nepremičnine 
v zemljiško knjigo na ime kupca lahko vpišejo šele po 
plačilu celotne kupnine. Če ponudnik podpis pogodbe 
zavrne, se varščina ne vrača.

8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe in lahko vse do podpisa te pogodbe brez od-
škodnine ali odškodninske odgovornosti ustavi posto-
pek prodaje nepremičnin. V tem primeru se varščina 
brez obresti kupcem vrne v petnajstih dneh po odločitvi 
o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh 
po odpiranju ponudb.

9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi 
z razpisom pošljejo na kupčev e-mail še pet dni po ob-
javi tega razpisa. Pisni odgovor lahko po e-mailu priča-
kujejo naslednji delovni dan po zastavljenem vprašanju. 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni 
deski Občine Komenda ter na njenih spletnih straneh.

Občina Komenda
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 Ob-2427/15

V register političnih strank se pri politični stranki 
Liberalno gospodarski stranki, s kratico imena LGS, 
s sedežem v Veliki Račni, Velika Račna 48 ter z ma-
tično številko: 4058291000, vpiše sprememba statu-
ta, sprememba imena v: Gospodarsko aktivna stranka, 
sprememba kratice imena v: GAS in sprememba znaka 
stranke. Znak stranke je logotip oblikovan iz treh dvojnih 
trakov, ki se v krogu stekajo proti središču. Trakova na 
levi strani sta sive barve, trakova desno zgoraj modre in 
trakova na spodnji strani kroga rdeče barve. Desno od 
logotipa je napis celega imena stranke z velikimi tiska-
nimi črkami, v treh vrsticah.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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 Ob-2463/15

Ime medija: VEČER, NAŠ DOM, vecer.si, SCIEN-
CE ILLUSTRATED HISTORY ILLUSTRATED, ENIGMA 
in VEČER KOROŠKA.

Izdajatelj: ČZP VEČER, d.d., Ulica slovenske osa-
mosvojitve 2, Maribor

Izvršni direktorji: Miha Klančar in Aleksander Bra-
tina.

Upravni odbor: Sašo Todorović, Miha Klančar, Uroš 
Hakl, Aleksander Bratina in Aleš Dragar.

Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: DOBER 
VEČER d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, Murska Sobota 
(96,1805 %).

 Ob-2475/15

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 
in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub-
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktor dr. France Arhar.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože 
Lenič, Davorin Leskovar, Giancarlo Miranda, Sonja Ana-
dolli, Andrej Andoljšek, Jaka Vadnjal, Heribert Fernau, 
Robert Senica, Janko Medja, Marko Novak, Sibil Svilan, 
Vojka Ravbar, Stefan Vavti, Mitja Otorepec.

Objave po Zakonu o medijih



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 43 / 19. 6. 2015 / Stran 1215 

SV-976/2015 Ob-2466/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub ljane, opr. št. 
SV-976/2015 z dne 15. 6. 2015, je bil lokal št. 4, resta-
vracija, v izmeri 293,35 m2 in lokal št. 5, kava bar, v iz-
meri 68,46 m2, nahajajoča se v suterenu prve etaže no-
vega objekta FDV in VUŠ, stoječega na parc. št. 430/1, 
parc. št. 856/0 in parc. št. 859/0, k.o. 1736 Brinje I, 
last zastavitelja Andreja Šumija, Rodine 76, Žirovnica, 
na podlagi Pogodbe o soinvestiranju v lokal št. 4 in 5, 
v objektu FDV v Ljub ljani z dne 18. 6. 1998, sklenjene 
z RS, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ljub ljana, Zupan-
čičeva ulica 6, RS, Ministrstvom za znanost in tehnolo-
gijo, Ljub ljana, Slovenska ulica 40, Univerzo v Ljub ljani, 
Ljub ljana, Kongresni trg 12, Fakulteto za družbene vede, 
Ljub ljana, Kardeljeva ploščad 5 in Visoko upravno šolo, 
Kardeljeva ploščad 5, Ljub ljana, kot soinvestitorji objekta 
FDV in VUŠ oziroma prvopogodbeno stranko, zastavljen 
v korist upnika Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 
1000 Ljub ljana, matična št. 5026024000, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 520.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

Z 2015/00009 Os-2359/15

Izvršiteljica Simona Erlač, Ulica Heroja Bračiča 16, 
Maribor, je dne 5. 5. 2015, s pričetkom ob 9.30, v zade-
vi Z 2015/00009, Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova 
ulica 1, 2508 Maribor, zoper dolžnika Reher Roberta, 
Cankarjeva ulica 6/F, 2000 Maribor, za upnika Nova 
kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
Maribor, v kraju Ulica Staneta Severja 6, 2000 Maribor, 
pri dolžniku, ob prisotnosti Simone Erlač, izvršiteljice, 
Bojana Rodi, pomočnika izvršiteljice, najemnice stano-
vanja, opravila rubež nepremičnin: del stavbe št. 103, 
v stavbi št. 1318, k.o. 678 – Spodnje Radvanje (stano-
vanje št. 3 v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, 
Ulica Staneta Severja 6, s pripadajočo kletno shrambo), 
last dolžnika Roberta Reherja do ½ od celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2015

VL 179368/2012 Os-2383/15

Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Mari-
bor, je dne 11. 2. 2015, s pričetkom ob 9. uri, v izvršilni 
zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod opr. št. 
VL 179368/2012, upnika Energetika Maribor d.o.o., Ja-
dranska 28, Maribor, proti dolžniku Doganjić Draganu, 
Cesta zmage 92, Maribor, zaradi izterjave 1.185,25 EUR 
s pripadki, na naslovu Jaskova ulica, Maribor, opravil 
rubež nepremičnin: stanovanjske hiše na naslovu Ja-
skova ulica 44, Maribor, ki obsega skupaj 97,2 m2 v treh 
etažah (klet, pritličje in prvo nadstropje). Stanovanjska 
hiša s številko stavbe 1439 leži v k.o. 680 Tezno na parc. 
št. 1115; stavbe (nestanovanjske) na naslovu Jaskova 
ulica 44, Maribor, ki obsega skupaj 16,2 m2 v eni etaži. 
Stavba s številko stavbe 1482 leži v k.o. 680 Tezno na 
parc. št. 1115; stavbe (nestanovanjske) na naslovu Ja-
skova ulica 44, Maribor, ki obsega skupaj 13,8 m2 v eni 
etaži. Stavba s številko stavbe 1499 leži v k.o. 680 Te-
zno na parc. št. 1115; nepremičnine parcele – pozidane-
ga zemljišča v skupni površini 341 m2 v k.o. 680 Tezno 
na parc. št. 1115.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 2. 2015

VL 74716/2012 Os-2398/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani VL 74716/2012 z dne 28. 5. 2012 z združeni-
mi VL 202762/2012, 211922/2013, VL 106128/2013 in 
VL 62526/2014), zaradi izterjave denarnih terjatev v sku-
pni višini 3.712,12 EUR s pp, je bil v korist upnika Javno 
podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 
Maribor, dne 8. 5. 2015 opravljen rubež nepremičnine - 
stanovanja v 6. nadstropju večstanovanjskega bloka na 
naslovu Cesta proletarskih brigad 57, Maribor, ki obse-
ga skupaj neto tlorisne površine dela stavbe 46,40 m2, 
uporabne površine dela stavbe 38,70 m2. Stanovanje 

Objave sodišč

se nahaja v stavbi št. 2537, številka dela stavbe 222, 
stavba leži v katastrski občini 678 Spodnje Radvanje, 
parc. št. 80/4, last dolžnika Slopek, pekarstvo, trgovina, 
storitve, d.o.o., Cesta proletarskih brigad 57, Maribor, 
do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2015

VL 13097/2015 Os-2399/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani VL 13097/2015 z dne 11. 2. 2015, zaradi 
izterjave denarne terjatve v skupni višini 999,29 EUR 
s pp, je bil v korist upnika Javno podjetje Energetika 
Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, dne 8. 5. 
2015 opravljen rubež nepremičnine – stanovanja v 6. 
nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu Ce-
sta proletarskih brigad 57, Maribor, ki obsega skupaj 
neto tlorisne površine dela stavbe 46,40 m2, uporabne 
površine dela stavbe 38,70 m2. Stanovanje se nahaja 
v stavbi št. 2537, številka dela stavbe 222, stavba leži 
v katastrski občini 678 Spodnje Radvanje, parc. št. 80/4, 
last dolžnika Slopek, pekarstvo, trgovina, storitve, d.o.o., 
Cesta proletarskih brigad 57, Maribor, do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 136/2013 Os-2356/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlagate-
lja Roberta Lovrenčič, Ljuben 166, Novo mesto, ki ga za-
stopa odvetniška pisarna Škerlj, Bobnar, Kolbezen o.p., 
d.o.o., iz Novega mesta, zoper nasprotnega udeleženca 
Snežnik d.d., Kočevska Reka 1 B, Kočevska Reka, ob 
udeležbi: 1. Zlatko Benkič, Morava 16, Kočevska Reka, 
ki ga zastopa Tanko Peter, odvetnik v Ribnici, 2. Ivan 
Stanič, Kočevska Reka 65, Kočevska Reka, 3. Peter 
Tanko, Žlebič 37, Ribnica, 4. Drago Rupnik, Kočevska 
Reka 65, Kočevska Reka, 5. Boštjan Pajnič, Morava 2a, 
Kočevska Reka, 6. Suzana Pajnič, Kočevska Reka 53, 
Kočevska Reka, 7. Ivan Kovač, Kočevska Reka 65, 
Kočevska Reka, 8. Jožef Urh, Kočevska Reka 65, Ko-
čevska Reka, 9. Ivo Marin, Štalcerji 1, Kočevska Reka, 
10. Samo Šercer, Kočevska Reka 19, Kočevska Reka, 
11. Občina Kočevje, Ljub ljanska 26, Kočevje, zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, dne 29. 5. 2015, izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine: pogodbe 
o prodaji stanovanja št. 133 z dne 29. 11. 1993, sklenje-
ne med prodajalcem Podjetje Snežnik, p.o., Kočevska 
Reka in kupcem Dragom Marinom, in sicer za nepremič-
nino – stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Koče-
vska Reka 65, ki obsega sobo površine 12,24 m2, ko-
palnico površine 2,88 m2 in predsobo površine 3,06 m2, 
skupne površine 18,18 m2, ident. št. 1590-150-5, v sta-
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novanjski stavbi na naslovu Kočevska Reka 65, Ko-
čevska Reka, ki je povezana z zemljiško parcelo šte-
vilka 1/2, k.o. 1590 – Kočevska Reka.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja po-
stopka, Iva Marina.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 5. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

IV P 834/2014 Os-2126/15

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. 
IV P 834/2014, sklenilo:

za začasno zastopnico tožene stranke Violete Kel-
mendi se postavi Urška Uranjek, odvetnica v Žalcu.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2015

VL 89739/2014 Os-2307/15

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Mi-
klošičeva cesta 19, Ljub ljana - dostava, ki jo zastopa 
Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub ljana - dostava zo-
per dolžnika Ferida Seferović, Trg na Stavbah 4, Litija, 
zaradi izterjave 1.220,98 EUR, sklenilo:

za začasnega zastopnika dolžnika Ferida Sefero-
vić, Trg na Stavbah 4, Litija, se imenuje odvetnik Blaž 
Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 26. 5. 2015

VL 162979/2013 Os-2308/15

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v pristopnih izvršilnih zadevah upnika Terca, d.o.o. Šen-
trupert, Šentrupert 124, zoper dolžnika Ferida Seferović, 
Trg na Stavbah 4, Litija, zaradi izterjave 311,24 EUR 
(VL 18920872012), upnika Terca, d.o.o. Šentrupert, Šen-
trupert 124, zoper dolžnika Ferida Seferović in Nade Sefe-
rović, Trg na Stavbah 4, Litija, zaradi izterjave 184,96 EUR 
(VL 167761/2014), in upnikov Jadranke Ćućić, Trg na 
Stavbah 4, Litija, Karmen Dolganoč, Cesta Dušana Kve-
dra 32, Litija, Janeza Dragar, Razbore 2A, Šmartno pri 
Litiji, Ivana Garantini, Trg na Stavbah 4, Litija, Ane Ke-
lava, Trg na Stavbah 4, Litija, Ane Kenk, Trg na Stavbah 
4, Litija, Marije Prijatelj, Trg na Stavbah 4, Litija, Milanke 
Rešetarević, Trg na Stavbah 4, Litija, Mitara Rešetarević, 
Trg na Stavbah 4, Litija, Majde Škafar, Trg na Stavbah 4, 
Litija, Berte Šoš, Trg na Stavbah 4, Litija, Terezije Vidovič, 
Trg na Stavbah 4, Litija, ki jih vse zastopa Terca, upravlja-
nje, vzdrževanje in promet z nepremičninami, d.o.o., Šen-
trupert 124, Šentrupert, zoper dolžnika Ferida Seferović in 
Nade Seferović, oba stan. Trg na Stavbah 4, Litija, zaradi 
izterjave 350,74 EUR (VL 11693/2015), sklenilo:

za začasnega zastopnika dolžnika Ferida Sefero-
vić, Trg na Stavbah 4, Litija, se imenuje odvetnik Blaž 
Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 26. 5. 2015

I D 2659/2012 Os-2147/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici tega so-
dišča Karin Sbrizaj v zapuščinski zadevi opr. št. I D 
2659/2012 po pok. Mariji Bevc, roj. dne 21. 5. 1937, 
umrli dne 12. 9. 2012, nazadnje stanujoči Badjurova 
ulica 28, Ljub ljana, državljanki SFRJ, dne 6. 3. 2015 
sklenilo, da se zakonitim dedičem tretjega dednega 
reda – zapustničinim bratrancem in sestričnam Ange-
li Škerjanec, Antonu Bambiču, Matiji Grandovcu, Jelki 
Grandovec, Mili Meznarič in Cirilu Stražišarju (za katere 
sodišče drugih podatkov nima) v skladu s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) 
postavi začasni zastopnik odvetnik Aleš Paulin, Kotniko-
va 12, Ljub ljana. Začasni zastopnik ima v tem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo 
dediče v skladu s 83. členom ZPP zastopal od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dediči ali njihovi po-
oblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 5. 2015

VL 17685/2015 Os-2326/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univer-
zitetni klinični center Ljub ljana, Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Simon Vrhunec, Zaloška 
cesta 2, Ljub ljana - dostava, po Nina Kalčič, Bohoričeva 
ulica 28, Ljub ljana - dostava, proti dolžniku Dragiši Curo-
vić, Zaloška 69, Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa zak. 
zast. odv. Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljub ljana 
- dostava, zaradi izterjave 649,50 EUR, sklenilo:

dolžniku Dragiši Curović, Zaloška 69, Ljub-
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Breda Raz-
devšek, Dalmatinova 11, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 5. 2015

VL 46145/2014 Os-2376/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžniku Igorju Erjavc, Linhartova cesta 62, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Vojka Lampič Bo-
žič, Črnuče, Dunajska 405, Ljub ljana, zaradi izterjave 
7.737,50 EUR, sklenilo:

dolžniku Igor Erjavc, Linhartova cesta 62, Ljub ljana 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
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kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZTZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Vojka Lam-
pič Božič, Dunajska 405, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 5. 2014

VL 59840/2014 Os-2384/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Univerze 
v Ljub ljani, Veterinarske fakultete, Gerbičeva ulica 60, 
Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. Andrej Kirbiš, Gerbiče-
va ulica, Ljub ljana - dostava, po odv. Odvetniška družba 
Križaj & Trpin d.o.o., Komenskega ulica 036, Ljub ljana, 
proti dolžnici Mojci Šimenc, Trpinčeva ulica 86, Ljub ljana 
– dostava, ki jo zastopa zak. zast. zač. zast. odv. Valen-
tin Rozman, Dunajska cesta 151, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 429,06 EUR, sklenilo:

dolžnici Mojci Šimenc, Trpinčeva ulica 86, Ljub-
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Valentin 
Rozman, Dunajska cesta 151, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 5. 2015

IV P 740/2014 Os-2034/15

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke Safet 
Rašiti, Borova vas 25, Maribor, ki ga zastopa Odvetni-
ška pisarna Godič & Selakovič o.p. d.o.o. v Mariboru, 
zoper toženo stranko Hašeme Ajvazi, naslov po CRP: 
Fabrička 348, RS Kosovska Mitrovica, Srbija, zaradi 
razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zasto-
pnika toženi stranki, na podlagi določil 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku sklenilo:

toženi stranki Hašeme Ajvazi se v pravdni zadevi 
opr. št. IV P 740/2014 kot začasna zastopnica postavi 
odvetnica Mojca Veljkovič, Titova cesta 2A, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko, 
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 2015

I 86/2013 Os-2081/15

Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb 
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s členom 15 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Sever Duša-
nu, Partizanska cesta 1/D, Škofja Loka, v izvršilni zadevi 
I 86/2013, zaradi izterjave zneska 3.213,61 EUR s pp, 

postavilo začasnega zastopnika Tomaža Piska, odve-
tnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal 
dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 4. 5. 2015

Z 12/2015 Os-2318/15

Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici 
Metki Jazbec v zadevi zavarovanja upnice Republike 
Slovenije, Gregorčičeva ul. 20, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Državno pravobranilstvo, Šubičeva ul. 2, Ljub ljana, zo-
per dolžnika Milana Žuntar, Adamičeva ul. 8, Celje, zara-
di zavarovanja 11.714,30 EUR, dne 28. 5. 2015 sklenilo:

dolžniku Milanu Žuntarju, Adamičeva ul. 8, Celje, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica 
odvetnica Tanja Korošec, Prešernova c. 8, Velenje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 5. 2015

Oklici dedičem

D 119/2013 Os-2096/15

Okrajno sodišče v Domžalah v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Marjanu Muravec, rojen 22. 5. 1958, dr-
žavljan Republike Slovenije, razvezan, umrl 2. 3. 2013, 
nazadnje stanujoč Kolodvorska cesta 2c, Mengeš, iz-
daja oklic:

Pozivajo se neznani dediči II. in III. dednega reda, 
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 5. 2015

D 506/2014 Os-1046/15

Ljubomir Novakov iz Kopra, Cankarjeva ulica 6, je 
dne 4. 8. 2014 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2015

D 645/2014 Os-2115/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Mohor Jože-
tu, sinu Jožeta, nazadnje stanujoč Spodnje Škofije 
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250, Škofije, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom 
N 20/2013 in določen datum smrti 30. 8. 1946.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2015

D 110/2015 Os-2199/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Cupin Mihaelu, 
sinu Andreja, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom opr. št. N 22/2013 in določen datum 
smrti 26. 6. 1948.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2015

D 651/2013-76 Os-2138/15

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Heleni Jenko, rojeni Zupan, roj. 
8. 4. 1895, državljanki Jugoslavije, umrli 28. 4. 1972, 
nazadnje stanujoči Dvorje 58, Cerklje na Gorenjskem.

Zapustnica je bila razvezana in brez potomcev. Kot 
zakoniti dediči tako pridejo v poštev dediči drugega de-
dnega reda, to so zapustničini bratje in sestre oziroma 
njihovi potomci oziroma njihovi dediči.

Zapustnica je dne 13. 3. 1969 napravila oporoko, 
s katero je za svojega dediča določila nečaka Zdravka 
Hajnriharja. Zapustnica je v denacionalizacijskem po-
stopku (ZDen) pridobila novo premoženje. Zapuščinski 
postopek po umrli upravičenki je že končan pod opr. št. 
O 221/1972, ne da bi bilo v njem odločeno tudi o dedo-
vanju denacionaliziranega premoženja. Ker so podane 
okoliščine iz 80. in 81. člena Zden, je izključena mo-
žnost izdaje dodatnega sklepa o dedovanju na podlagi 
prejšnjega sklepa o dedovanju. Ker zapustnica z dena-
cionaliziranim premoženjem v oporoki ni razpolagala, 
se morajo, da bo lahko nastopilo oporočno dedovanje, 
glede veljavnosti zapustničine oporoke izjaviti vsi zako-
niti dediči oziroma se izjaviti, da se upošteva zakonito 
dedovanje.

Zapustnica je imela brate Janeza Zupana, Jožeta 
Zupana, Franca Zupana, Lojzeta Zupana in Antona Zupa-
na ter sestre Jožefo (Josephino) Hainrihar, Mary Modic, 
Anno Bernardi, Katarino Zaplotnik, Rozalijo Janša in An-
gelo Žepič (Zepich). Pred zapustnico so umrli brata Ja-
nez Zupan in Franc Zupan ter sestri Katarina Zaplotnik in 
Rozalija Janša, zato na njihovo mesto po vstopni pravici 
stopijo njihovi potomci, za ostale, ki pa so umrli za zapu-
stnico, so k dedovanju poklicani dediči bratov in sester 
zapustnice. Sodišču so znani podatki o potomcih Katarine 
Zaplotnik, Rozalije Janša, Franca Zupana in Jožefe Hain-
rihar ter podatki o dedičih Antona Zupana, naknadno pa 
je sodišče pridobilo tudi podatke o tem, kdo so dediči po 
pokojnih bratih Jožetu Zupanu in Alojzu Zupanu. Sodišče 
pa nima nobenega podatka o potomcih oziroma dedičih 
zapustničinih sester Angele Žepič, Anne Bernardi in Mary 

Modic. Prav tako pa nima nobenega podatka o tem, ali 
Stanley Zupan, sin Janeza Zupana, še živi oziroma kdo 
so njegovi potomci. Iz zapuščinskega spisa po Alojzu Zu-
panu izhaja, da je sestra Angela Žepič umrla kot vdova 
brez potomcev, saj naj bi njena edina hči Marica umrla že 
leta 1931, ko sta potovali z ladjo v Kanado.

Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, saj gre za 
neznane dediče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 5. 2015

D 218/2014 Os-2315/15

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 
D 218/2014 vodi zapuščinski postopek po pokojnem 
Francu Klincu, samostojnem podjetniku, sinu Marka, 
roj. 21. 1. 1954, državljanu Republike Slovenije, umrlem 
dne 6. 12. 2013, nazadnje stan. Obrtniška ulica 5, Ptuj.

Ker se ne ve ali je še kaj pokojnikovih dedičev, ki bi 
bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, sodišče na 
podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona 
o dedovanju s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 5. 2015

D 159/2015 Os-2352/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Lovrencu Živcu, roj. 10. 8. 1879, sinu pokojnega Ivana, 
z zadnjim prebivališčem Skopo 13, 6221 Dutovlje, sedaj 
neznanega naslova, ki je bil razglašen za mrtvega in se 
je kot datum smrti določil 1. 1. 1950 (sklep naslovnega 
sodišča, opr. št. N 64/2014), v zemljiški knjigi je vpisan 
kot Lovrenc Živec pok. Ivana, Skopo 13, 6221 Dutovlje.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 5. 2015

d 80/2015 Os-2263/15

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po 
pokojnem Tomažu Lipuščku, pok. Matije, z zadnjim zna-
nim prebivališčem v Gorenji Trebuši, ki je bil s sklepom 
Okrajnega sodišča v Tolminu, št. N 14/2014 z dne 2. 2. 
2015, razglašen za mrtvega z dnem 30. 12. 1911.

Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo 
bi bili zapustnikovi zakoniti dediči, s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to 
pravico uveljavljajo.

Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči 
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega Tomaža 
Lipuščka izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 5. 2015
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Oklici pogrešanih

N 16/2015 Os-2297/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zade-
vi predlagajoče stranke Antona Kermc, Goriška vas pri 
Škocjanu 21, Škocjan, ki ga zastopa Janez Klemenc, 
odvetnik v Novem mestu, zoper nasprotnega udeležen-
ca Josefa Kernc, ZDA, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer, Center za socialno delo Novo mesto, Resslova 
ulica 7b, Novo mesto, zaradi razglasitve pogrešanega 
Josefa Kernca za mrtvega, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Josef Kernc, nazadnje stanujoč v ZDA, 
da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer, Center za socialno delo Novo mesto, 
Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku treh mesecev od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 5. 2015

N 1/2015 Os-2323/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni za-
devi predlagajoče stranke Jureta Jakopič, Lepovče 6, 
Ribnica, ki jo zastopa Damjan Merhar, odvetnik iz Ljub-
ljane, zoper nasprotnega udeleženca Matjaža Hudele, 
Jurka vas, Straža, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer Center za socialno delo Novo mesto, zaradi 
razglasitve pogrešanega Matjaža Hudele za mrtvega, 
izdaja naslednji oklic:

Poziva se Matjaž Hudele, nazadnje stanujoč Jurka 
vas, Straža, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer, Center za socialno delo 
Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku treh 
mesecev od dneva objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 5. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Bregar Alojzij, Selo pri Zagorju 1, Zagorje ob Savi, 
zavarovalno polico, št. 70000068615 (fond polica 21.20), 
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnl-335385

Petek Vido, Slavski laz 21, 1336 Kostel, zavaroval-
no polico, št. 70000100486, izdala zavarovalnica Adria-
tic Slovenica. gnx-335398

Spričevala preklicujejo

Brumec Rina, Mostečno 1a, Makole, spričevalo 7. 
in 8. razreda OŠ Anice Černejeve Makole, izdano leta 
2013, 2014. gnt-335402

Džopa Šemsudin, Ulica Andreja Kumarja 33, Ljub-
ljana, indeks, št. 18990365, izdala Filozofska fakulteta 
v Ljub ljani. gny-335397

Gajšek Blaž, Rifengozd 28, Laško, spričevalo 
8. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 
2013/2014. gnd-335393

Intiher Sabina, Kočice 37, Žetale, indeks, 
št. 18081465, izdala Filozofska fakulteta Ljub ljana, leto 
izdaje 2008. gnu-335401

Jurič Alja, Luče 39, Luče, spričevalo 7. razreda OŠ 
Blaža Arniča Luče, izdano leta 2013. gns-335403

Kotar Celarc Ada, Jakopičeva ulica 3, Ljub ljana, 
spričevalo 7. razreda OŠ Ketteja in Murna, izdano leta 
2013. gnn-335383

Lakič Lukas, Jakopičeva ulica 4, Ljub ljana, spriče-
valo 7. razreda Osnovne šole Ketteja in Murna, Koširje-
va ulica 2, izdano leta 2012/2013. gnw-335399

Lestan Alexander, Dalmatinova ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 7. razreda OŠ Toneta Čufarja, 
št. 58774-6/2013-06, izdano leta 2013. gnr-335404

Lestan Alexander, Dalmatinova ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja, 
št. 59860-5/2014-07, izdano leta 2014. gnq-335405

Seliman Amar, Bilečanska ulica 5, Ljub ljana, spri-
čevalo 8. razreda Osnovne šole Karel Destovnik Kajuh 
v Ljub ljani, izdano leta 2014. gnb-335395

Stojanovič Mirjana, Bratov Učakar 80, Ljub ljana, 
spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne šole Hinko Smrekar 
v Ljub ljani, izdano leta 2013 in 2014. gnf-335416

Sukič Klavdija, Grad 172, Grad, diplomo Medicin-
ska fakulteta - št. 6427. gni-335413

Šifrar Jan, Streliška ulica 18, Ljub ljana, spričevalo 
7. razred OŠ Poljane, izdano leta 2013. gnj-335412

Štefanič Juš, Ob Sotočju 12, Ljub ljana, letno spriče-
valo 7.B razreda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Ljub ljana, 
izdano leta 2013. gnk-335386

Teržan Jakob, Topniška 33 b, Ljub ljana, spričevalo 
7. razreda Osnovne šole Mirana Jarca v Ljub ljani, izda-
no leta 2013. gng-335415

Vrhovšek Marjan, Tomšičeva 21, Kočevje, spriče-
valo o končani OŠ Trg zbora odposlancev. gng-335390

Preklici

Drugo preklicujejo

CLS TRANSPORTI d.o.o., Novo Polje, cesta 
XVI 22A, Ljub ljana-Polje, digitalno tahografsko karti-
co, št. 2070500004201000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gni-335388

Drakulič Slavko, Lopata 20, Celje, vozno karto, 
št. 1070500007671004, izdal Cetis Celje. gnv-335400

Horvat Tomaž, Dolenje Selce 17, Dobrnič, vozni-
kovo kartico št. 1070500027042000, izdal Cetis Celje. 
gne-335392

Kovač Nejc, Cesta na Markovec 9, Koper - Capo-
distria, pomorsko knjižico - ser. št. 501062, izdana dne 
14. 11. 2012. gnl-335410

Kralj Alen, Cesta revolucije 5, Jesenice, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500033295000, izdajatelj 
Cetis Celje. gnh-335389

Kralj Ana, Bevkova ulica 38, Deskle, študentsko 
izkaznico, št. 01008393, izdala Pedagoška fakulteta 
v Ljub ljani. gnc-335394

MB PETRIĆ, d.o.o., Jadranska cesta 25, Maribor, 
letne CEMT dovolilnice in zvezke za državo Avstrijo, 
izdane pri Gospodarski zbornici Slovenije, številke: 
00078/01, 00079/01, 00080/01, 00081/01, 00059/01. 
gni-335417

PLAMEN d.o.o., Pameče 181, Slovenj Gradec, li-
cenco, št. GE007271/00394/009, za vozilo Iveco, reg. 
št. SG UA 360. gnm-335409

Ručna Marko, Idrsko 56 A, Kobarid, študentsko 
izkaznico, št. 23090431, izdala Fakulteta za strojništvo 
v Ljub ljani. gnh-335414

Rus Andraž, Šentvid pri Stični 26b, Šentvid pri 
Stični, študentsko izkaznico, št. 09080069, izdala Fa-
kulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljub ljani. 
gnp-335381

Sunajko Sebastijan, Močilnikarjeva ulica 19, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 25120145, izdala Fakul-
teta za arhitekturo v Ljub ljani. gnz-335396

Šinigoj Nina, Vogrsko 14b, Volčja Draga, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina. 
gnm-335384

TRANS DE-JUS, DENIS JUS s.p., Kvedrova 
ulica 6, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika Mirsad 
Abdagić, št. 010275/BGD64-2-5402/2010, z veljav-
nostjo do 9. 5. 2011, za voznika Senad Mulabdić, 
št. 010275/RB64-2-1887/2014, z veljavnostjo do 19. 4. 
2014. gnj-335387

Trček Darko, Švarova ulica 9, Ljub ljana, kartico za 
digitalni tahograf št. 1070500030542000, izdal Cetis 
Celje. gno-335382

Trkulja Ilija, Polje cesta XX/10, Ljub ljana-Polje, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500038424000, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnf-335391

Turk Anton, Zgornja Voličina 36, Voličina, licenco 
št. 012101/003, veljavnost do 13. 12. 2017, za vozilo 
MB RR MERCEDES-BENZ, ser. št. O0320119, izdano 
13. 11. 2012. gnp-335406
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