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Javni razpisi

 Ob-2793/13

Popravek

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljub ljana objavlja popra-
vek javnega razpisa PETROLURE/2013/R2 (Uradni list 
RS, št. 38/13, z dne 3. 5. 2013).

1.) Iz prvotnega besedila, ki se nanaša na točko 3.1 
Splošni pogoji za kandidiranje, se črta dvanajsti odsta-
vek kot sledi: Predmet projekta mora biti nabavljen od 
tretjih oseb pod tržnimi pogoji.

Popravek javnega razpisa se uporablja tudi za že 
prispele vloge vlagateljev.

Besedilo popravka se objavi v Uradnem listu RS ter 
na spletni strani.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in 
v veljavi.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,  
Ljub ljana

Št. 10030-21/2013/2 Ob-2755/13

Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 
in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list RS, št. 104/12), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ter 10. člena Pravilni-
ka o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07) Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja

javni razpis
pripravniških mest v javnih vrtcih in šolah  

za šolsko leto 2013/2014
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo), razpisuje volonterska pripravniška mesta 
v javnih šolah in vrtcih, in sicer:

1.1. 200 volonterskih pripravniških mest v javnih 
osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim program, 
šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, 
srednjih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid 
kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobra-
ževanja, in

1.2. 64 volonterskih pripravniških mest v javnih vrt-
cih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgo-
je in izobraževanja v programih za predšolske otroke, 
in sicer:

1.2.1. 33 volonterskih pripravniških mest za opra-
vljanje vzgojnoizobraževalnega dela pomočnika vzgo-
jitelja,

1.2.2. 31 volonterskih pripravniških mest za opra-
vljanje vzgojnoizobraževalnega dela vzgojitelja pred-
šolskih otrok oziroma svetovalnega delavca

2. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko 

kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka 
izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene 
izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ali šoli, imajo 
manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju 
vzgoje in izobraževanja in jim bo ravnatelj določil ustre-
znega mentorja, ki ga bodo izkazali na Prijavnici na raz-
pis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah. Mentorja 
določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo 
delo, za katero se bo pripravnik usposabljal. Mentor 
mora imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
tri leta naziv mentor.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navede-
nih pogojev, bodo zavrnjene.

3. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostne-
ga vrstnega reda za:

3.1. volonterska pripravniška mesta v osnovnih šo-
lah, osnovnih šolah s prilagojenim program, šolah in za-
vodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih 
šolah, dijaških domovih

Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva 
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonter-
skih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri 
kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli 
večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu 
uvrščeni na prvih 200 mest.
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Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-
den po naslednjih merilih: 

Merilo Možno število 
točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na 
dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, magistrskega 
dela, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, 
evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim 
kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za 
pripravnika.

10

Pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška izobrazba
Po kriteriju pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe pridobijo 
2 točki kandidati, ki glede na pripravniško mesto, na katerega kandidirajo, izpolnjujejo 
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o pedagoški, pedagoškoandragoški ali 
specialnopedagoški izobrazbi.
Upošteva se ustrezen študijski program za pridobitev izobrazbe ali ustrezen študijski 
izpopolnjevanja.

2

Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo 
že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v šolah in niso dosegli zadostnega števila 
točk za razporeditev na pripravniško mesto.

1
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3.2. volonterska pripravniška mesta v vrtcih
3.2.1. Če bo za opravljanje volonterskega priprav-

ništva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela po-
močnika vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot je 
razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo ime-
li prednosti pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi obja-
vljenih meril dosegli večje število točk in bodo na pred-
nostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 33 mest.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-
den po naslednjih merilih: 

Merilo Možno število 
točk

Šolski uspeh
Kriterij šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem 
obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnem izpitu.
Upošteva se splošni učni uspeh v izobraževalnem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse 
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.

23

Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo 
že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v vrtcih in niso dosegli zadostnega števila 
točk za razporeditev na pripravniško mesto.

1
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Če bo kandidatov, ki bi se glede na enako število 
doseženih točk uvrstili na zadnje mesto za razporeditev 
volonterskih pripravniških mest pomočnika vzgojitelja, 
več, bo kot dodatni kriterij upoštevana povprečna oce-
na zadnjega letnika srednjega strokovnega oziroma 
splošnega izobraževanja. Kandidati z enakim števi-
lom doseženih točk bodo k dopolnitvi vloge pozvani 
naknadno.

3.2.2. Če bo za opravljanje volonterskega pripravni-
štva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgo-
jitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca 
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonter-
skih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izberi 
kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli 
večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu 
uvrščeni na prvih 31 mest.
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Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-
den po naslednjem merilu: 

4. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek volonterskega 

pripravnika iz točke 1.1. razpisa za obdobje 10 mesecev 
je 1.723 EUR. V strošek so vključeni prevoz, prehrana 
in dodatek za delo s pripravnikom.

Ocenjena vrednost oziroma strošek volonterskega 
pripravnika iz točke 1.2.1. razpisa za obdobje 6 me-
secev je 767 EUR. V ocenjeno vrednost je vključeno 
povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz 
na delo in z dela.

Ocenjena vrednost oziroma strošek volonterskega 
pripravnika iz točke 1.2.2. razpisa za obdobje 10 me-
secev je 1.277 EUR. V ocenjeno vrednost je vključeno 
povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz 
na delo in z dela.

Ocenjena višina sredstev, ki jih je ministrstvo na-
menilo za financiranje opravljanja volonterskega pri-
pravništva je 409.498 EUR. Sredstva so zagotovljena 
v proračunu Republike Slovenije za leti 2013 (ocenje-
no: 85.274 EUR) ter 2014 (ocenjeno: 324.224 EUR), 
in sicer:

– na ukrepu 3311110004 Izvajanje osnovnošol-
skih programov, proračunski postavki 667210 Dejavnost 
osnovnega šolstva in ukrepu 3311110006 Izvajanje de-
javnosti zavodov za usposabljanje, proračunski postavki 
667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 
206.760 EUR, skrbnika proračunskih postavk sta Boris 
Zupančič in mag. Polona Šoln Vrbinc,

– na ukrepu 3311110009 Izvajanje srednješolskih 
izobraževalnih programov, proračunski postavki 667610 
Dejavnost srednjega šolstva in ukrepu 3311-11-0008 
Izvajanje dejavnosti dijaških domov, proračunski po-
stavki 667310 Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 
137.840 EUR, skrbnica proračunskih postavk je dr. Aloj-
zija Slavica Černoša,

– na ukrepu 3311110001 Izvajanje predšolske 
vzgoje za ranljive skupine, proračunski postavki 873610 
Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih 
vrtcih, ocenjeno 64.898 EUR, skrbnica proračunske po-
stavke je Vida Starič Holobar,

konto 4133 – tekoči transferi v javne zavode.
5. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje 

volonterskega pripravništva
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje 

naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce in dokazila:

5.1. Vloga za opravljanje volonterskega pripravni-
štva v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim 
program, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje 

Merilo Možno število 
točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov 
(ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in 
podobnega) v dodiplomskem študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim 
kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za 
pripravnika.

10

Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo 
že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v vrtcih in niso dosegli zadostnega števila 
točk za razporeditev na pripravniško mesto.

1

SKUPAJ 11
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otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih 
za učence, srednjih šolah, dijaških domovih:

– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec); 
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na 
Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma 
šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem 
mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom 
vzgojnoizobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opra-

vljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v ka-
zenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev 
oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj.

5.2. Vloga za opravljanje volonterskega pripravni-
štva v vrtcih:

– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec); 
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na 
Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma 
šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem 
mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom 
vzgojnoizobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spri-
čevalo),

– fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi, 
če kandidat kandidira za pripravniško mesto pomočnika 
vzgojitelja,

– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opra-
vljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi, če kandidat 
kandidira za pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih 
otrok ali svetovalnega delavca,

– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v ka-
zenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev 
oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kandidat, ki je že opravljal vzgojnoizobraževalno 
delo kot strokovni delavec in ima manj kot šest mese-
cev tovrstnih delovnih izkušenj, mora prijavi priložiti 
fotokopijo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogod-
be v skladu s katero je opravljal vzgojnoizobraževalno 
delo.

6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po po-
šti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
»Ne odpiraj – Pripravništvo v vrtcih in šolah za šolsko 
leto 2013/2014«, ter z imenom, priimkom in polnim na-
slovom kandidata, najkasneje do 28. 6. 2013. Prijava se 
šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti 
na zadnji dan prijave, t. j. 28. 6. 2013.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo 
zavržene.

7. Odpiranje vlog
Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog 

ne bo javno in bo predvidoma v prostorih ministrstva po-
tekalo 3. 7. 2013. Vloge bo odprla in ocenila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: raz-

pisna komisija), ki jo imenuje minister za izobraževanje, 
znanost in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpiranju 
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga 
je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni 
v 5. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, 
bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja kandida-
te pisno pozvala k dopolnitvi vloge.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 6. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih 

zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skla-
du s pozivom za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev iz 2. točke razpisa in
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo prijavljenih 

kandidatov več, kot je razpisanih mest ne bodo dose-
gli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih 
v 3. točki razpisa.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil 
minister.

8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa

O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni 
s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od od-
piranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi kandidati, ki ne 
bodo izbrani.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od 
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno 
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, 
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojnoizobraževalni 

zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, za 
čas trajanja pripravništva sklenili pogodbe o opravlja-
nju volonterskega pripravništva. Pogodba o opravljanju 
volonterskega pripravništva se sklene najkasneje do 
30. 9. 2013, z začetkom opravljanja volonterskega pri-
pravništva 1. 10. 2013.

Kandidatom, ki so že opravljali vzgojnoizobraže-
valno delo kot strokovni delavci in imajo manj kot šest 
mesecev tovrstnih delovnih izkušenj, se trajanje volon-
terskega pripravništva skrajša za sorazmerni delež.

En izvod podpisane pogodbe o opravljanju vo-
lonterskega pripravništva vzgojnoizobraževalni zavod 
pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 10. 2013. Če kan-
didat v roku, določenim z razpisom (30. 9. 2013), pri-
pravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne 
sklene pogodbe o opravljanju volonterskega pripravni-
štva, razpisna komisija na pripravniško mesto razporedi 
kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vr-
stnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis 
pogodb določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.

Pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva 
se lahko v primeru, da se pripravnik in vzgojno-izobra-
ževalni zavod tako dogovorita, sklene tudi s krajšim 
delovnim časom od polnega. V tem primeru morata 
stranki pogodbo za opravljanje volonterskega priprav-
ništva s krajšim delovnim časom od polnega skleniti za 
najmanj 20 ur tedensko.

Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva 
preneha pred časom, določenim v pogodbi, z dnem, ko 
volonterski pripravnik uspešno opravi strokovni izpit za 
strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.
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V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se 
medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi 
o opravljanju volonterskega pripravništva.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo raz-

pisa, prijavni obrazec in obrazca pisnih izjav kandidata, 
je na voljo na spletnih straneh ministrstva, http://www.
mizs.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informa-
cije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/4005246) 
ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 603497/2013/8 Ob2775/13

Za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – 
ZUOPPA, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP2D) ter v skladu 
z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), 
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pra-
vilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list 
RS, št. 31/08) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje šolskih tekmovanj  

v šolskem letu 2012/2013
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki 

dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport Republike Slovenije, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje šolskih 

tekmovanj v šolskem letu 2012/2013 (v nadaljevanju: 
javni razpis) je sofinanciranje organizacije in izvedbe dr-
žavnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih tekmovanj 
ter udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tek-
movanjih ter olimpijadah za učence, dijake in študente 
višjih strokovnih šol v šolskem letu 2012/2013 (od 1. 9. 
2012 do 31. 8. 2013).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
a) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s po-

dročja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih 
disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s kata-
logi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih 
področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, 
tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, teh-
nika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija 
(v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja);

b) organizacije in izvedbe drugih državnih tekmo-
vanj iz naslednjih področij:

– kultura, kulturna in naravna dediščina,
– umetnost,
– trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje,
– poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s po-

dročja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga držav-
na tekmovanja);

c) udeležbe na evropskih ali svetovnih mednaro-
dnih tekmovanjih ali olimpijadah, po predhodno izvede-
nem izboru na državni ravni (v nadaljevanju: mednaro-
dna tekmovanja).

Predmet javnega razpisa niso tekmovanja iz športa.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo sub jekti, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje za organizacijo in izved-
bo tekmovanja za posamezno tekmovalno področje ter 
stopnjo tekmovanja glede na tekmovalno gradivo, ali 
sub jekti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na medna-
rodnem tekmovanju (v nadaljevanju: prijavitelj):

a) Prijavitelji morajo sami organizirati in izvesti po-
samezno tekmovanje ter stopnjo tekmovanja. Če pri or-
ganizaciji in izvedbi tekmovanja sodeluje še kakšen drug 
sub jekt, ki ni prijavitelj, mora prijavitelj v prijavi na javni 
razpis to zapisati in natančno opredeliti vlogo drugega 
sub jekta. Prijavitelj je neposredno odgovoren za izbiro in 
dejanja drugih sub jektov pri organizaciji in izvedbi posa-
meznega tekmovanja ter stopnje tekmovanja. Sredstva 
iz javnega razpisa pridobi le prijavitelj, ki je odgovoren 
za njihovo namensko porabo.

b) Prijavitelj lahko kandidira na javnem razpisu, če 
ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmo-
vanja, ki morajo biti javno objavljena na spletni strani 
prijavitelja, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug 
ustrezen način. Določbe pravil iz prejšnjega stavka mo-
rajo urejati:

– splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, 
cilj in opredelitev tekmovanja),

– razpis tekmovanja,
– organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organi-

zacija vodenja tekmovanja in priprava nalog),
– priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vr-

sta in število),
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter 

podelitev priznanj in nagrad,
– postopek za reševanje ugovorov na vrednotenje 

izdelkov in izvedbo tekmovanja in
– financiranje tekmovanja.
c) Prijavitelj poda prijavo (obrazec A), ki mora biti 

napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, predložena na 
ustreznih obrazcih in opremljena s podpisi ter žigi prija-
vitelja. Prijavi mora priložiti naslednje priloge:

– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organi-
zator za šolsko leto 2012/2013 in

– pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja.
d) Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za organiza-

cijo oziroma izvedbo tekmovanja tudi iz drugih virov, ki 
bodo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po 
tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega 
tekmovanja.

e) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz 
znanja, če se leto zaključi najkasneje do konca meseca 
aprila 2013, ali drugo državno tekmovanje oziroma med-
narodno tekmovanje, če je leto zaključeno najkasneje 
do konca meseca avgusta 2013.

f) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz zna-
nja ali drugo državno tekmovanje, če organizira najmanj 
dve stopnji tega tekmovanja (na državno stopnjo tekmo-
vanja se lahko uvrstijo tekmovalci le na podlagi rezultata 
na predhodni stopnji tekmovanja).

g) Prijavitelj se lahko prijavi, če je izpolnil vse svoje 
obveznosti kot pogodbena stranka ministrstva na podla-
gi Javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj 
v letu 2011/12. To ne velja za prijavitelje, ki niso bili po-
godbena stranka iz tu omenjenega razpisa.

h) Prijavitelj lahko prijavi več različnih tekmovanj, 
vendar vsako tekmovanje na svojem obrazcu, v posa-
mezni zaprti kuverti. Mednarodno tekmovanje se šteje 
kot samostojno tekmovanje.

i) Prijavitelj mora na podlagi predhodno izražene 
želje šole zagotoviti prevod tekmovalnih nalog na po-
dročju italijanske narodne skupnosti.
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4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa zna-
ša 202.936,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz pro-
računa Republike Slovenije za leto 2013, in sicer iz 
ukrepa 3311110004 Izvajanje osnovnošolskih progra-
mov/3311110025 Podporne aktivnosti, proračunske po-
stavke: 709810Tekmovanja učencev in dijakov/716710-
Mednarodna dejavnost; konta: 4133 tekoči transferi 
v javne zavode/4102subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom/4120tekoči transferi nepridobitnim organi-
zacijam in ustanovam. Skrbnik proračunske postavke 
709810 je Boris Zupančič, skrbnik proračunske postav-
ke 716710 je Roman Maurice Gruden.

Vrednost sofinanciranja po proračunskih postavkah 
(v nadaljevanju: PP) je naslednja:

– 182.936,00 EUR s PP 709810 – tekmovanja 
učencev in dijakov ter

– 20.000,00 EUR s PP 716710 – mednarodna de-
javnost.

Sredstva javnega razpisa so razdeljena po nasle-
dnjih področjih:

a) 102.936,00 EUR za sofinanciranje organizacije 
in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja (PP 709810),

b) 80.000,00 EUR za sofinanciranje organizacije 
in izvedbe drugih državnih tekmovanj; za podpodročje 
umetnost nameni do največ 20.000,00 EUR, in sicer za 
organizacijo in izvedbo drugih državnih tekmovanj, ki so 
izvedena v skladu z javno veljavnim programom Glasba 
in Ples (PP 709810) in

c) 20.000,00 EUR za sofinanciranje udeležbe na 
mednarodnih tekmovanjih (PP 716710).

Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavi-
telju predlaga strokovna komisija glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena 
v javnem razpisu. O predlogu komisije s sklepom odloči 
minister.

Strokovna komisija lahko v primeru presežka sred-
stev pri državnih tekmovanjih iz znanja prerazporedi ta 
presežek na druga državna tekmovanja in obratno.

Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim skle-
pom spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki 
javnega razpisa.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v šolskem letu 2012/2013, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
ter v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in 
ministrstvom.

6. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave 
za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opre-
mljenost prijav

a) Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijave morajo biti predložene v zaprti kuverti v vlo-

žišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ma-
sarykova cesta 16, Ljub ljana, najkasneje do 17. 6. 2013, 
do 12. ure oziroma oddane priporočeno po pošti na na-
slov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-
sarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, najkasneje isti dan.

b) Opremljenost prijave:
Prijavo za posamezno tekmovanje je treba poslati 

v zaprti kuverti, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni 

razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem 
letu 2012/2013«,

– naslov ministrstva: Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana in

– naslov prijavitelja.
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V posamezni zaprti kuverti je lahko prijava le za 
eno tekmovanje.

Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala 
samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in ozna-
čene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem bodo predložene.

Popolna prijava mora vsebovati:
– popolno in pravilno izpolnjen obrazec prijave 

(obrazec A),
– razpis tekmovanja in
– pravilnik tekmovanja.
7. Datum odpiranja pravočasno prispelih prijav za 

dodelitev sredstev:
Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku do-

stavljenih, pravilno opremljenih in označenih kuvert, ki 
vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje 
bo potekalo predvidoma 19. 6. 2013, v prostorih Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, Ljub ljana, in sicer po vrstnem redu glede na 
datum in čas prispetja prijave. Zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno.

Strokovna komisija nato ugotovi, ali so prijave po-
polne glede na razpisne pogoje. Strokovna komisija 
v roku osmih dni od odpiranja pisno pozove tiste prijavi-
telje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. 
Rok dopolnitve je osem dni. Nepopolne prijave, ki jih 
prijavitelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se za-
vržejo. Strokovna komisija opravi dokončen pregled in 
oceni popolne prijave.

8. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpol-
njujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev

a) Merila za sofinanciranje državnih tekmovanj iz znanja:
 NE DA
povezanost tekmovanja z učnimi načrti oziroma katalogi znanj 0 točk 5 točk
nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni 0 točk 10 točk
razvijanje jezikovne kulture 0 točk 5 točk
spodbujanje zanimanja za naravoslovje 0 točk 5 točk
spodbujanje zanimanja za družboslovje 0 točk 5 točk
spodbujanje zanimanja za tehniko ali tehnologijo ali logiko ali 
računalništvo 0 točk 5 točk

skrb za ohranjanje naravne oziroma kulturne dediščine 0 točk 5 točk
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja 
v tekočem šolskem letu:

0 točk

5 – 15 točk

od 1 do 3.000 udeležencev 5 točk
od 3.001 do 10.000 udeležencev 10 točk
nad 10.001 udeležencev 15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:

0 točk

5 – 15 točk
od 1 do 300 udeležencev 5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev 10 točk
nad 1.001 udeležencev 15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja: 5 – 15 točk
manj kot 5 let 0 točk
od 5 do 10 let 0 točk 5 točk
od 11 do 15 let 10 točk
16 in več 15 točk
število tekmovanj, ki jih organizira in izvede prijavitelj tega 
tekmovanja: 5 – 15 točk

samo to tekmovanje 0 točk 0 točk
od 1 do 5 tekmovanj 5 točk
od 6 in več 15 točk
tekmovanje poteka v drugem kraju kot v preteklih treh letih 0 točk 5 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja NI 0 točk 10 točk
SKUPAJ NAJVEČ 115 točk
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b) Merila za sofinanciranje drugih državnih tekmovanj:
 NE DA
spodbujanje umetnosti in umetnostnega razvoja 0 točk 5 točk
spodbujanje trajnostnega razvoja oziroma vseživljenjskega 
učenja 0 točk 5 točk

spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, zlasti 
deficitarnih poklicev 0 točk 5 točk

spodbujanje poklicnega izobraževanja za umetniške poklice 0 točk 5 točk
razvijanje podjetništva 0 točk 5 točk
razvijanje raziskovalnih spretnosti 0 točk 5 točk
razvijanje multidisciplinarnega pristopa 0 točk 5 točk
skrb za ohranjanje kulture ter kulturne in naravne dediščine 0 točk 5 točk
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja 
v tekočem šolskem letu:

0 točk

5 – 15 točk

od 1 do 2.000 udeležencev 5 točk
od 2.001 do 8.000 udeležencev 10 točk
nad 8.001 udeležencev 15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:

0 točk

5 – 15 točk
od 1 do 300 udeležencev 5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev 10 točk
nad 1.001 udeležencev 15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:

0 točk

5 – 15 točk
manj kot 5 let 0 točk
od 5 do 10 leta 5 točk
od 11 do 15 let 10 točk
16 in več 15 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja NI 0 točk 10 točk
SKUPAJ NAJVEČ 95 točk

  
c) Merila za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih
 NE DA
povezanost tekmovanja z učnimi načrti oziroma katalogi znanj 0 točk 5 točk
razvijanje jezikovne kulture 0 točk 5 točk
spodbujanje zanimanja za naravoslovje 0 točk 5 točk
spodbujanje zanimanja za družboslovje 0 točk 5 točk
spodbujanje zanimanja za tehniko ali tehnologijo ali logiko ali 
računalništvo 0 točk 5 točk

razvijanje raziskovalnih spretnosti 0 točk 5 točk
evropsko mednarodno tekmovanje 0 točk 5 točk
svetovno mednarodno tekmovanje oziroma olimpijada 0 točk 10 točk
razvijanje multidisciplinarnega pristopa 0 točk 5 točk
tekmovanje poteka:

0 točk

10 – 30 točk
 v sosednji državi 10 točk
 v Evropi (če to ni sosednja država) 20 točk
- na drugi celini 30 točk
SKUPAJ NAJVEČ 80 točk

9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpi-
su. Minister odloči s sklepom o izidu posamezne prijave.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
v 75 dneh od dneva odpiranja. Izbrani prijavitelji bodo 
o višini sredstev obveščeni po zaključku pritožbenih po-
stopkov s pozivom k podpisu pogodbe.

Če se prejemnik v roku osmih dni od prejema pozi-
va k sklenitvi pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil 
prijavo na javni razpis.

10. Pritožbeni postopek
Prijavitelj lahko vloži pritožbo pisno ali ustno na 

zapisnik v roku osmih dni od prejema sklepa o izidu na 
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naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritož-
bo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje prijav. O pritožbi odloči ministrstvo v roku 
15 dni s sklepom, ki je dokončen.

11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (končno poročilo),
– obrazec C (zahtevek za izplačilo),
– vzorec pogodbe.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji: javni raz-

pis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni 
strani ministrstva (http://www.mizs.gov.si). Dodatne in-
formacije na enaslovu: jana.dolgan1@gov.si. Rok za 
prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi 
tega razpisa v Uradnem listu RS.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport

Št. 1811130244 Ob2787/13

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter Resolucije 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slo-
venije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) 
in pooblastila št. 511453/2012/1 z dne 5. marca 2012, 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljub
ljana, objavlja

javni razpis
za izvajanje projekta rehabilitacije otrok  

iz Ukrajine in Belorusije v letih 2013 in 2014
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Mini-

strstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju ministrstvo).

2. Opredelitev vsebinskega področja javnega raz-
pisa

Mednarodno razvojno sodelovanje zajema širok 
spekter sodelovanja z državami v razvoju1. Poleg uradne 
razvojne pomoči, ki je namenjena spodbujanju gospo-
darskega razvoja in blaginje držav v razvoju, zajema še 
druge uradne tokove, kot so izvozni krediti in subvencije, 
ter zasebne tokove, kot so tuje neposredne investicije, 
nakazila migrantov in drugo. Države donatorice skladno 
z razvojnimi cilji tisočletja (Millenium Development Goals 
– MDG) in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo 
delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in 
bolj uravnotežen svetovni razvoj.

Osnovni cilj humanitarne pomoči je lajšanje člove-
škega trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva. 
Republika Slovenija namenja humanitarno pomoč ob 
nujnih humanitarnih krizah in za reševanje pokriznih 
razmer po prejemu zaprosila prizadete države ali poziva 
mednarodne organizacije ter upoštevajoč letni Okvir-
ni program mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje 
2013 do 2015, pripravljen v skladu z Zakonom o med-
narodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije 
in Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju 
Republike Slovenije do leta 2015.

1 Za seznam držav v razvoju glej prilogo 1. 

V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 so vse-
binske prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja 
krepitev dobrega upravljanja in pravne države s poudar-
kom na približevanju evroatlantskim integracijam, varo-
vanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju 
voda in krepitev vloge žensk ter skrb za dobrobit otrok. 
Osnovni cilji humanitarne in pokonfliktne pomoči Repu-
blike Slovenije so predvsem zmanjševanje revščine in 
lakote, protiminsko delovanje in pomoč otrokom v po-
konfliktnih situacijah.

3. Predmet javnega razpisa, ciljne dejavnosti, in 
okvirna višina finančnih sredstev

Predmet javnega razpisa je financiranje enega pro-
jekta na področju mednarodnega razvojnega sodelova-
nja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014, ki ga bo 
izvajala nevladna organizacija registrirana v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju NVO), ustanova na področju 
razvojnega sodelovanja, ki jo je (so)ustanovila vlada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju ustanova) ali ne-
gospodarska javna služba v Republiki Sloveniji (v na-
daljevanju NJS).

Projekt, s katerim se bo prijavitelj prijavil na razpis, 
mora biti trajnostno naravnan ter mora v vseh fazah 
(priprava in izvedba) vključevati pristop temelječ na spo-
štovanju človekovih pravic in enakosti spolov. Izhajati 
mora iz potreb skupnosti oziroma države prejemnice 
pomoči in na primeren in učinkovit način vključiti lokalne 
partnerje ter druge relevantne lokalne dejavnike, kot npr. 
organe lokalne uprave.

Predmet javnega razpisa: V skladu z Resolucijo 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slo-
venije za obdobje do leta 2015 je vzhodna Evropa, poleg 
Kavkaza in srednje Azije, opredeljena kot drugo priorite-
tno geografsko območje delovanja Republike Slovenije 
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

V regiji vzhodne Evrope Republika Slovenija že vr-
sto let podpira pomoč otrokom in mladostnikom, ki čutijo 
posledice černobilske jedrske nesreče. Posledice nesre-
če so, predvsem v Ukrajini, Belorusiji in Rusiji vidne še 
danes, tudi pri postčernobilskih generacijah.

Prednostna tema: Zdravstvena in psihosocialna 
oskrba otrok in mladostnikov iz Belorusije in Ukrajine.

Ciljne dejavnosti: zagotovitev zdravstvene rehabili-
tacije za otroke in mladostnike z zdravstvenimi težava-
mi, ki so nastale kot posledica izpostavljenosti radioak-
tivnosti; ozaveščanje otrok o zdravem načinu življenja, 
ki lahko bistveno pripomore k izboljšanju zdravstvenega 
in psihičnega počutja.

Število razpisanih projektov: Financiral se bo en 
dvoletni projekt iz razpisane prednostne teme. Projekt 
rehabilitacije otrok in mladostnikov iz Ukrajine in Belo-
rusije mora v obeh letih izvajanja (2013 in 2014) vklju-
čevati otroke in mladostnike iz obeh navedenih držav.

Upravičeni prijavitelj lahko na javni razpis prijavi 
dvoletni projekt, ki bo potekal v letu 2013 in 2014 in bo 
zaključen do 10. oktobra 2014.

Višina razpisanih sredstev: Ministrstvo bo za finan-
ciranje razpisanega projekta namenilo sredstva v sku-
pni višini do 60.000 EUR: do 30.000 EUR v 2013 in do 
30.000 EUR v 2014.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis 
kadarkoli prekliče.

4. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Organizacije, ki se bodo prijavljale na javni razpis, 

morajo izkazati izkušnje pri vodenju projektov v tretjih dr-
žavah ter imeti ustrezne izkušnje in reference pri izvedbi 
projektov, (so)financiranih na podlagi predhodnih javnih 
razpisov ministrstev v Republiki Sloveniji, javnih razpi-
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sov Evropske komisije ali razpisov drugih donatorjev. 
Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema projektoma 
v tretjih državah z omenjenega področja, (so)financira-
nima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih 
petih letih. Izkušnje pri izvajanju projektov v tretjih dr-
žavah lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim 
se organizacija prijavlja na javni razpis, pri čemer mora 
vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh mednarodnih 
projektov v zadnjih petih letih.

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so:
Nevladne organizacije registrirane v Republiki Slo-

veniji:
Za NVO se šteje organizacija civilne družbe, s sta-

tusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo 
fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovlje-
na in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po 
načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna, 
zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank 
in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presega-
ti interese članstva oziroma mora biti splošno koristen 
ali dobrodelen.

Na javnem razpisu so upravičene prijaviteljice NVO, 
ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Ura-
dni list RS, št. 64/11 – UPB2, v nadaljevanju ZDru1), 
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 
91/05 – popr., v nadaljevanju ZU) ali Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, v nadaljevanju ZZ) (samo za-
sebni zavodi), humanitarne organizacije, ki imajo sedež 
na ozemlju Republike Slovenije in so vpisane v razvid 
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Ura-
dni list RS, št. 28/03, v nadaljevanju ZHO) ali verske 
skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade 
RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

Ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike 
Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sode-
lovanja in mednarodne humanitarne pomoči:

Upravičeni prijavitelji so ustanove na področju ra-
zvojnega sodelovanja, ki jih je med leti 1998 in 2008 (so)
ustanovila vlada Republike Slovenije v skladu z Zako-
nom o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 
91/05 – popr.). Namen ustanove mora biti splošno kori-
sten ali dobrodelen in praviloma trajen.

Negospodarske javne službe:
Negospodarske javne službe ureja Zakon o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitva-
mi). Za dejavnost javne službe na področju negospo-
darskega sektorja se štejejo dejavnosti, ki se opravljajo 
z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti na področjih 
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdra-
vstva, socialnega varstva, invalidskega varstva, soci-
alnega zavarovanja in drugih dejavnosti, katerih trajno 
in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu 
država ali lokalna skupnost. Cilj opravljanja negospo-
darske javne službe je zagotavljanje primernega, ka-
kovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji 
dostopnega blaga in storitev. Dejavnost se ne glede na 
statusno pravno obliko izvajalca opravlja kot nepridobi-
tna dejavnost.

Možne organizacijske oblike NJS so: javni zavodi, 
gospodarske družbe, ki so v večinski lasti države, če gre 
za oblike statusnega partnerstva v skladu z zakonom, 
ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je podeljena 
koncesija, pravne osebe zasebnega prava, samostojni 
podjetniki in druge fizične osebe, ki jim je podeljena 
koncesija.

5. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev do-

kazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil 
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Strokovna komisija lahko od prijavitelja zahteva 
dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnje-
vanja pogojev. V primeru, da pojasnila oziroma obra-
zložitve niso posredovana v roku in na način, določen 
v pozivu, strokovna komisija vloge takih prijaviteljev 
zavrže.

Da se vloga šteje za formalno popolno mora vse-
bovati naslednje priloge in dokazila:

1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebin-
ska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentaci-
je. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem 
jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in dru-
ge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno 
ali s certificiranim elektronskim podpisom2) zakoniti 
zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in 
ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1)

2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna 
konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije. 
Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prija-
vitelj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od 
tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih 
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim 
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 2)

3. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje 
pri pripravi in izvedbi mednarodnih projektov z naved-
bo in opisom vsebinskega področja, na katerega se 
je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek opis 
projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec mora 
biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema od 
tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih 
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim 
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4)

4. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb 
pri prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s cer-
tificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik 
ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa 
z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5)

5. Izpis iz sodnega registra ali druge javne evi-
dence ter druge dokumente (npr. akt o ustanovitvi, sta-
tut, ipd.), iz katerih je razvidno, da prijavitelja izpolnjuje 
pogoje iz 4. poglavja javnega razpisa. Izpis ne sme biti 
starejši od treh mesece.

6. Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpi-
snih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih po-
datkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim 
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 6)

2 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04, 61/06) 
v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz 
podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali 
logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen prever-
janju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. 
točka omenjenega člena določa, da je varen elektronski 
podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 
da je povezan izključno s podpisnikom,  da je iz njega 
mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen 
s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so iz-
ključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan 
s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka 
kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 
15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen 
s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski 
obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato 
enako veljavnost in dokazno vrednost.
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Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
7. Vloga mora biti v celoti napisna v sloven-

skem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah 
13. Priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku, pri čemer 
je za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, črno-
gorskem, hrvaškem ali srbskem3 jeziku, potrebno na 
ustreznem obrazcu – delovni prevod (obrazec št. 7) 
priložiti delovni prevod dokumenta.

8. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, 
ki je podpisana lastnoročno ali s certificiranim elek-
tronskim podpisom s strani zakonitega zastopnika pri-
javitelja ali od njega pooblaščene osebe ter žigosana 
z uradnim žigom prijavitelja.

Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug 
način.

Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži 
skenirano celotno originalno vlogo v pdf formatu s pri-
logami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem 
nosilcu. Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, 
DVD ali USB ključ. Elektronski nosilec se prijavitelju po 
končanem postopku javnega razpisa ne vrača.

Pooblastilo zakonitega zastopnika prijavitelja za 
podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih do-
kumentov:

V primeru, da obrazce, izjave in druge priložene 
dokumente podpiše s strani zakonitega zastopnika po-
oblaščena oseba, se vlogi obvezno priloži kopija poo-
blastila, ki ne sme biti starejše od treh mesecev glede 
na datume podpisov navedenih na obrazcih, izjavah 
in ostali priloženi dokumentaciji, ki zahtevajo podpis 
zakonitega zastopnika prijavitelja ali z njegove strani 
pooblaščene osebe.

V pooblastilu mora biti navedeno: (a) polno ime 
in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki po-
oblastilo daje, (b) polno ime pooblaščene osebe in 
naziv/funkcija v organizaciji, (c) namen pooblastitve 
(d) ter, kolikor ima pooblastilo omejeno časovno veljav-
nost, obdobje za katero se pooblastilo daje.

6. Merila za ocenjevanje
Izbran bo tisti projekt, ki bo na podlagi meril za 

ocenjevanje opredeljenih v javnem razpisu dobili naj-
več točk. Najvišje možno število točk je 340.

Prag za uvrstitev projektov med kandidate za fi-
nanciranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 
71 odstotkov točk. S tem bo zagotovljen izbor najbolj-
šega projekta, ki ga bo ministrstvo v okviru javnega 
razpisa financiralo.

Ocenjevanja posamezne vloge v sklopih bo izve-
deno po naslednjih merilih:

– usklajenost projektnega predloga z razpisani-
mi prednostnimi temami: do 100 točk,

– kvaliteta vsebine projekta: do 60 točk,
– stroškovna učinkovitost projekta: do 60 točk,
– trajnost rezultatov projekta: do 60 točk,
– druga merila opredeljena v obrazcu Merila za 

ocenjevanje: do 60 točk.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-

mljenost vlog
Rok za oddajo vlog je do 12. junija 2013. Vloge 

morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zuna-
nje zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno 
pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljub ljana. Vloga se 
lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko 

3 Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za 
besedila, ki so v cirilici, je potrebno priložiti delovni prevod 
v skladu z navodili. 

oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, 
objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga 
poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana 
priporočeno zadnji dan roka (poštni žig 12. junij 2013).

Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora 
izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti ozna-
čena z napisom »Ne odpiraj – Vloga!« – »Javni razpis 
za izvajanje rehabilitacije otrok iz Ukrajine in Belorusije 
v letih 2013 in 2014«, kot je razvidno iz obrazca št. 3.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 17. junija 2013 ob 

11. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčiče-
va 25a, 1000 Ljub ljana.

Vloge odpira in ocenjuje strokovna komisija, ki jo 
imenuje minister za zunanje zadeve ali z njegove strani 
pooblaščena oseba. Pri odpiranju strokovna komisija 
ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predlo-
ženi vsi zahtevani dokumenti.

V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lah-
ko komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prija-
vitelje pisno pozove k dopolnitvi vloge4. Rok dopol-
nitve predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od 
15 dni.

Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih 

v 4. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene v roku in na način, kot je določen 

v 7. poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih pra-

vilnih obrazcev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova 
projekta (obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna 
konstrukcija projekta (obrazec št. 2), kot je določeno 
v 1. in 2. točki 5. poglavja javnega razpisa;

– ki jim že ob prijavi na razpis manjkajo skupaj trije 
ali več obveznih sestavin popolne vloge, ki so določeni 
5. poglavju javnega razpisa;

– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 5. po-
glavja javnega razpisa;

– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni 
v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnejo se vloge:
– ki ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev iz 3. po-

glavja javnega razpisa (niso v skladu z razpisno pred-
nostno temo);

– s pomanjkljivo vsebinsko in finančno dokumen-
tacijo;

– ki jih strokovna komisija ni ocenila z zadostnim 
številom točk.

O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči 
s sklepom minister za zunanje zadeve ali z njegove 
strani pooblaščena oseba, na podlagi predloga stro-
kovne komisije.

9. Način in rok, v katerem bodo prijavitelji obvešče-
ni o izidu javnega razpisa

Izvajalci, ki se bodo prijavili na javni razpis, bodo 
o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje 
v roku 45 dni od prejema vseh popolnih vlog s strani 
ministrstva.

Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani 
pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih 
vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča 
pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zu-
nanje zadeve. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu 
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi se odloči 

4 Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstav-
kom zavržejo. 
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s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči 
o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba 
zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.

Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja 
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je ob-
javljena razpisna dokumentacija.

10. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalcem, izbranim na javnem raz-

pisu, sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec 
se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe od-
zvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da 
je izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za dodelitev 
sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim iz-
vajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne 
manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma 
pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posame-
znih dejavnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne 
vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpi-
sanih sredstev.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani Ministrstva, http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom 
»Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija 
pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim 
naročilom na enaslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu 
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljub ljana.

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila je po-
trebno nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si 
najkasneje do 11. junija 2013, do 16. ure. Vprašanja se 
bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani mini-
strstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 63164/20134 Ob2786/13

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, na podlagi 
38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru1, 
112/07 in 9/11), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izva-
janje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 48/03) in Sklepa o javnem razpisu za 
podelitev koncesij za raziskovalne programe v letu 2013, 
št. 430160/2013/2, z dne 27. 5. 2013, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe  

na področju raziskovalne dejavnosti  
v obliki raziskovalnih programov

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije 

za izvajanje javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira 
koncesionarja za izvajanje javne službe na področju 
raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov.

Okvirni razrez sredstev za raziskovalne programe 
po znanstvenih vedah (izražen kot  % sproščenih sred-
stev raziskovalnih programov), ki se financirajo kot kon-
cesionirana raziskovalna dejavnost v raziskovalnih or-
ganizacijah s koncesijo in katerih financiranje se konča 
31. 12. 2013, je določen v Sklepu o javnem razpisu za 
podelitev koncesij za raziskovalne programe v letu 2013, 
št. 430160/2013/2, z dne 27. 5. 2013, in sicer:

Veda Raziskovalni programi 
koncesionarjev,  

v  % raziskovalnih 
programov RO  

s koncesijo – sproščena 
sredstva v letu 2013

Naravoslovje 24

Tehnika 4

Medicina 56

Biotehnika 5

Družboslovje 11

Humanistika 0

Skupaj (vse vede) 100

Dejanski razrez po znanstvenih vedah se v skladu 
s proračunskimi možnostmi določi v ocenjevalnem po-
stopku glede na število in kvaliteto prijav.

3. Začetek in obdobje trajanja koncesije
Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financira-

nja raziskovalnih programov je 1. 1. 2014.
Izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo 

agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali še-
stih let. Obdobje financiranja bo za posamezni razisko-
valni program določeno glede na rezultate evalvacije. 
Izbranemu koncesioniranemu raziskovalnemu programu 
bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da 
bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta 
trajanja raziskovalnega programa.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti se 

podeli raziskovalni organizaciji, ki nima statusa javne 
raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO 
s koncesijo) ter izpolnjuje pogoje, predpisane s Pravil-
nikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 – v na-
daljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremlja-
nju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11 in 45/12 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik 
o postopkih).

5. Pogoji za izbor koncesionarja
Pogoji za izbor koncesioniranih raziskovalnih pro-

gramov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru1, 112/07 in 9/11), pravilniku o koncesiji in pravil-
niku o postopkih. Vsi navedeni dokumenti so sestavni 
del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni 
strani agencije.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati raziskovalna orga-
nizacija za podelitev koncesije, konkretizira 17. člen 
pravilnika o koncesiji, in so naslednji:

– da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
– da izpolnjuje pogoje po Zakonu o raziskovalni in 

razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na 
podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero 
se razpisuje koncesija;

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila razi-
skovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter 
zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionirane 
dejavnosti;

– da ima ustrezno opremo, prostore in infrastruk-
turo za podporo izvajanja koncesionirane raziskovalne 
dejavnosti;

– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionira-
ne raziskovalne dejavnosti.
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Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki 
jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnje-
vanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni 
list RS, št. 41/09 in 72/11) ter v skladu z metodologijo 
dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, 
A2 in A4 ter A1, A2, A3 in A4), ki so določene za vsako 
vedo oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika
in
A1+A2+A3+A4 = 5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 = 5,0 tehnika in A3 (GOSP) = 0,2
A1+A2+A3+A4 = 2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 = 2,0 družboslovje in klinična medi-

cina
A1+A2+A3+A4 = 2,5 humanistika
Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede 

izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.
Programsko skupino sestavljajo raziskovalci in teh-

nični sodelavci. Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo 
biti zaposleni v raziskovalni organizaciji, ki izvaja razisko-
valni program. Število oziroma delež tehničnih sodelav-
cev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, 
mora biti v skladu z Uredbo o normativih in standardih za 
določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti 
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 103/11 in 56/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
o normativih in standardih). V programski skupini sodelu-
jejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktorskih projek-
tov, ki so financirani iz drugih virov. Programsko skupino 
vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine.

Programsko skupino sestavljajo vodja programske 
skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom zna-
nosti (skupaj najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) 
ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več javnih 
raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO) 
oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več 
JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO 
oziroma RO s koncesijo v programski skupini vsaj en 
raziskovalec z doktoratom.

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za oce-

njevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih 
programov so definirani v pravilniku o postopkih in kon-
kretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. 
Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so 
opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 
skupine raziskovalcev,

– družbenoekonomska oziroma kulturna relevan-
tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev,

– raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-

njevanja (ocene A1, A2 in A4) in za posamezno znan-
stveno vedo, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi 
in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantita-
tivne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah 
SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključ-
ka javnega razpisa (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov 
na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija prido-
bila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse, 
ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za čla-
ne programskih skupin upoštevala samo podatke, ki 
so vpisani v obrazce ARRSRPROGVPETOSTA in 
ARRSRPROGVPETOSTC v zadnjih petih letih, na 
katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za toč-
nost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, 
ki še niso člani nobene programske skupine, vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRSRPROGVPETOSTD/2013, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 1. 7. 2013 do 12. ure oddajo po 
elektronski pošti na naslov vpetost-program-2013-D@
arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni 
razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« 
mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 1. 7. 2013 do 
12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev 
samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vklju-
čen v programsko skupino.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izva-
janje koncesionirane javne službe

Predvideni obseg za realizacijo tega razpisa letno 
znaša 15 FTE, kar po trenutno veljavni ceni raziskovalne 
ure znaša okvirno 910.000 EUR. Javni razpis bo realizi-
ran skladno s proračunskimi možnostmi.

Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskoval-
nega programa se bo upoštevala cenovna kategorija 
raziskovalnega programa, ki bo veljala na dan zaključka 
tega razpisa.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskoval-
nimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike 
Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o nor-
mativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje 
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa 
(Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), financirala posa-
meznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za 
raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. 
Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posame-
zni program je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja 
posamezne raziskovalne organizacije, ki bo izvajala raz-
iskovalni program, znaša 170 ur.

8. Način plačila koncesionarja za izvajanje konce-
sionirane raziskovalne dejavnosti

Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raz-
iskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno kon-
cesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi kon-
cesije.

Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila 
agencija.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja
Znanstveni svet agencije pripravi predlog finanč-

no ovrednotenega izbora koncesionarjev, na podlagi 
katerega minister, pristojen za znanost, izda odločbo 
o podelitvi koncesije.

10. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga (Obra-

zec ARRSRPROGJPPrijava/2013) izpolnjuje na sple-
tnem portalu agencije eObrazci.

V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega pro-
grama, je prijava na javni razpis sestavljena iz Prijavne 
vloge (Obrazec ARRSRPROGJPPrijava/2013) in Po-
ročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 
2009 – 2013 (Obrazec ARRSRPROGVP/2013 – v na-
daljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba obrazca 
se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. 
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Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni od-
dano poročilo o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evi-
dence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci 
v RO s koncesijo, zastopniki RO s koncesijo, poobla-
ščenci zastopnikov RO s koncesijo in dodatni uporab-
niki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva 
načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGENCA, SIGOVCA, 
NLBCA, POSTArCA ali HALCOMCA),

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v RO s koncesijo ali agencija).

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje doku-
mente:

– Obrazec ARRSRPROGJPPrijava/2013: Prijav-
na vloga,

– Obrazec ARRSRPROGVP/2013: Poročilo o re-
zultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 
2013,

– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesij za 
raziskovalne programe v letu 2013, št. 430160/2013/2, 
z dne 27. 5. 2013,

– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 63191/20131 z dne 18. 3. 2013.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjujeta v slo-
venskem in angleškem jeziku – izpolnjena morata biti 
v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-
na predloga raziskovalnega programa šteje za poslov-
no skrivnost.

11. Način, oblika in rok za predložitev prijav
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 

izvaja RO s koncesijo, v kateri je zaposlen vodja razi-
skovalnega programa, se prijave oddajo skladno z 11.1. 
in 11.2. točko tega razpisa.

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
RO s koncesijo izvaja poleg javne raziskovalne orga-
nizacije, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega pro-
grama (v nadaljnjem besedilu: matična JRO), mora RO 
s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezulta-
tih) na javni razpis oddati le v papirnati obliki. RO s kon-
cesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo, ki jo je matična 
JRO skladno z določili Javnega poziva za predložitev 
raziskovalnih programov za naslednje obdobje finan-
ciranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov 
za obdobje 2009 – 2013, ki bo objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije, oddala na spletnem portalu 
agencije eObrazci, posreduje na agencijo. Prijava, ki jo 
RO s koncesijo odda v papirnati obliki na javni razpis, 
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopni-
ka oziroma pooblaščene osebe RO s koncesijo, vodje 
raziskovalnega programa in žigom RO s koncesijo ter 
v skladu z roki in določili tega razpisa (tretji in četrti od-
stavek 11.2. točke tega razpisa).

11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih 
z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se kot prijavna vloga na 
obrazcu ARRSRPROGJPPrijava/2013 in poročilo 
o rezultatih na obrazcu ARRSRPROGVP/2013 izpolni-
ta in oddata na spletni portal agencije eObrazci. Oddana 
prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima 
podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO 
in vodja raziskovalnega programa). Prijave (prijavne 
vloge in poročila o rezultatih) morajo biti oddane do 
vključno 1. 7. 2013 do 12. ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil 
o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker 
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na 
spletni portal ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12. ure.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih 
brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 
programa nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga 
odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni 
portal ARRS eObrazci) in v papirnati obliki, ki mora biti 
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziro-
ma pooblaščene osebe RO s koncesijo in vodje razisko-
valnega programa ter žigom RO s koncesijo.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, 
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za programe« 
in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS 
eObrazci (ARRSRPROGJPPrijava/2013/...), z ozna-
ko vede na ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke prijavne 
vloge) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pra-
vočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni 
portal ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12. ure in v pa-
pirnati obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 1. 7. 
2013 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, 
oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 1. 7. 2013 
do 12. ure (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave: prijava se šteje za popolno, 
če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani 
obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elektron-
ska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot 
jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi 
prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je 
prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo v sredo, 

3. 7. 2013 ob 10. uri, na sedežu agencije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dostavljene 
prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za 
prijavo na razpis ali na kateri razpis se prijava nanaša, 
ali ni razviden prijavitelj) in prepozno oddanih oziroma 
prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obrav-
navala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno 
s pravilnikom o koncesiji.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru 
koncesioniranih raziskovalnih programov, predvidoma 
v mesecu decembru 2013.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

14.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

14.2. Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agenci-
je http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (kontaktni osebi: Sil-
via Bodanec, tel. 01/4005934 in Marko Belavič, 
tel. 01/4005941).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije
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 Ob-2731/13

Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za področje 

ilustracije in fotografije 2013
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju knjižnične-

ga nadomestila, ki ga je izdala Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/09).

Žirija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje 
za leto 2013 do 14 delovnih štipendij v kategorijah:

1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje
Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo z likovno 

umetnostjo na področju ilustracije in fotografije, vezano 
na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo 
slovenske splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na mono-
grafske publikacije za otroke, mladino in odrasle v slo-
venskem jeziku. Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, 
ki je (so)avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografijami 
opremljene monografije, ki jo je registriral COBISS (glej 
www.cobiss.si, za dodatne informacije se obrnite na 
vašo matično knjižnico).

Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepo-

znavne kot umetniško večplastne ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije, foto-

grafije, diapozitive, CD ali kak drug material, iz katere-
ga bo nedvomno možno presojati o kvaliteti monografij,

– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in do-
mačih selekcioniranih razstavah,

– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne 
kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,

– izpolniti prijavnico z relevantnimi podatki; avtorji 
dvignejo prijavnico v Galeriji ZDSLU na Komenskega 8, 
vsak delavnik od 31. 5. 2013 dalje. Zanjo lahko zaprosi-
jo tudi po elektronski pošti: zdslu@zveza-dslu.si,

– predložiti najnovejši izpis iz sistema COBISS, 
iz katerega je razvidno število izposoj njegovega dela 
v preteklem letu.

Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU ni odločil-
no. Prednost imajo avtorji, ki so samozaposleni v kultu-
ri, ki še niso prejeli delovne štipendije in ki nimajo pra-
vice do prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila 
oziroma so deležni le manjših izplačil.

Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna žirija, 
sestavljena iz dveh članov ZDSLU in zunanjega člana, 
priznanega umetnostnega kritika.

Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo iz naslo-
va knjižničnega nadomestila Javne agencije za knjigo 
RS, če je niso sprejeli zadnje dve leti.

Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS ali JAK 
RS v zadnjih dveh letih (2011 in 2012).

Prijavo in gradivo pošljite ali osebno dostavite 
v Galerijo ZDSLU, vsak delavnik od 31. 5. do vključno 
14. 6. 2013, med 12. in 16. uro (velja poštni žig) na na-
slov ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''za Žirijo 
za podeljevanje delovnih štipendij'', Komenskega 8, 
1000 Ljub ljana.

Opomba: upoštevajte, da se delovna štipendija 
za področje ilustracije in fotografije iz naslova knji-
žničnega nadomestila nanaša izključno na izposojo 
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki imajo 
avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS.si (Pravilnik 
JAK 4. člen).

Vsa predložena dokumentacija se mora nanašati 
na knjižnično gradivo.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

Št. 41/2013 Ob2732/13

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in ra-
zvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
112/07, 9/11) in 102. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12) 
Univerza na Primorskem Università del Litorale objavlja

javni razpis
za kandidate/ke za mlade raziskovalce  

v letu 2013 (7 mest)
na naslednjih raziskovalnih področjih:
matematika, računalniško intenzivne metode in apli-

kacije, računalništvo in informatika, psihiatrija, ekonomi-
ja, upravne in organizacijske vede, filozofija.

Kandidat/ka za mladega raziskovalca mora izpol-
njevati pogoje iz 103. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razi-
skovalne dejavnosti. Razpisna dokumentacija z navodili 
za prijavo je na voljo na spletni strani univerze, www.
upr.si in na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 
6000 Koper. Rok za oddajo prijav je do vključno petka, 
28. junija 2013.

Univerza na Primorskem  
Università del Litorale

Št. 271/2013 Ob2748/13

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča

Zaporedna št. 1
Parc. št. 1099/1, travnik, v izmeri 259 m2, k.o. 2220 

– Staro selo, osnovna namenska raba: stavbno zemlji-
šče, izklicna cena zemljišča znaša 9.324,00 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 20 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 325,24 EUR (z vključenim 20 % DDV).

Zaporedna št. 2
Parc. št. 274/7, pašnik, v izmeri 1508 m2, k.o. 2497 

– Nadanje selo, osnovna namenska raba: stavbno ze-
mljišče, na delu zemljišča velja prostorski ukrep razla-
stitve in omejitve lastninske pravice po Odloku o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list 
RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga), ker se ta del 
zemljišča nahaja v varovalnem koridorju ceste, prav tako 
velja prepoved iz prostorskega ukrepa in sicer omejitev 
lastninske pravice v javno korist, zemljišče se nahaja 
v vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame. 
Izklicna cena zemljišča znaša 50.668,80 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 20 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 114,04 EUR (z vključenim 20 % DDV).

Zaporedna št. 3
Parc. št. 436/2, cesta, v izmeri 52 m2, k.o. 2306 

– Rožna dolina, osnovna namenska raba: obmo-
čje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 
7.045,58 EUR (v izklicno ceno je vključen 20 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 257,90 EUR (z 
vključenim 20 % DDV).

Zaporedna št. 4
Parc. št. 1552/2, travnik, v izmeri 2884 m2, k.o. 

1210 – Pristava, do 5/9, osnovna namenska raba: 
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poselitveno območje/območje stanovanj (stavbno ze-
mljišče), izklicna cena zemljišča znaša 44.528,90 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 20 % DDV). Zemljišče je 
v površini 722 m2 obremenjeno z najemom. Strošek 
cenitve nepremičnine znaša 216,00 EUR (z vključenim 
20 % DDV).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti, na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub ljana, najkasneje 
do 14. 6. 2013, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod na-
slovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponud-
ba za nakup stavbnega zemljišča, pod zap. št. _____ 
– Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varšči-
no v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, št. 011006030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 7632/2013 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V pri-
meru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnika 
bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih 
dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnika oziroma 
v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani 
solastnika.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da 
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora 
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve raču-
na, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. 
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pi-
snega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik 
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo 
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine 
v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba 
razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži 
njegovo varščino.

Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno 
s strani izbranega ponudnika, povečana za strošek se-
stave kupoprodajne pogodbe v višini 203,02 EUR (z 
vključenim 20 %DDVjem) skladno z veljavnim Cenikom 
za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin ozi-
roma nadomestil za leto 2013 sprejetim s strani Sklada, 
strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu 
zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, in 
strošek cenitve nepremičnine. Kupec se zaveže nositi 
vse stroške v zvezi z zemljiško knjižnim vpisom lastnin-
ske pravice v njegovo korist. Predlog za vpis lastninske 
pravice v korist kupca se zaveže vložiti kupec. Kupec 
se nadalje zaveže plačati morebitni davek na dobiček 
zaradi spremembe namembnosti zemljišč in morebitne 
druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika 
lahko solastnik na nepremičnini pod zap. št. 4 uvelja-
vlja predkupno pravico. Prodajalec bo po izvršenem 
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za 
prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje 
doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se 
mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od 
prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo 
kupil. Če solastnik v petnajstih dneh sprejme ponudbo, 
bo Sklad z solastnikom sklenil prodajno pogodbo. Če 
solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodaj-
no pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku 
javnega zbiranja ponudb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 17. 6. 
2013, ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/4341100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

 Ob2756/13

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809B 
(31/09 – popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov 
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 
(Uradni list RS, št. 22/10) objavljam

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih 

producentov v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 

razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih av-
diovizualnih del, ki omogočajo televizijsko predvajanje in 
so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. 
Na podlagi tega razpisa bo odkupljena dela Radiotele-
vizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala 
v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja podro-
čje medijev.

2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji 

pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) 

– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igranodoku-
mentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, 
srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nani-
zanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga 
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, 
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, 
popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma 
prijavitelja.

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.
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4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO 
prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno 
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela 

– soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so 
določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
(UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno 
opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo 
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje 
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega 
do dve tipkani strani.

10. Režijska eksplikacija/koncept – razlaga re-
žiserjevega videnja nastajajočega AV dela. Obsega do 
pet tipkanih strani.

3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet 
razpisa

RTV SLO bo na razpisu financirala odkup nasle-
dnjih slovenskih AV del:

– 3 dokumentarne oddaje o gorah in gorništvu v tra-
janju po 30 minut na oddajo (maksimalna vrednost raz-
pisanih sredstev je 30.000 EUR, vsaka oddaja največ do 
10.000 EUR) – področje A,

– 3 dokumentarni filmi, namenjeni programskemu 
terminu »Dokumentarec meseca«, v trajanju po 50 mi-
nut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih sred-
stev je 90.000 EUR, vsak dokumentarni film največ do 
30.000 EUR) – področje B,

– 3 portretni dokumentarni filmi, namenjeni pro-
gramskemu terminu »Dokumentarni portret«, v trajanju 
po 50 minut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih 
sredstev je 60.000 EUR, vsak dokumentarni film največ 
do 20.000 EUR) – področje C.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena 
AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITUR 
BT 500 o sub jektivni oceni tehnične kvalitete slike in 
priporočilom ITUR BS 562 o sub jektivni oceni tehnične 
kvalitete zvoka. Dela morajo biti posneta in izročena 
za predvajanje v HD in SD formatu 16:9.

5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, na-
menjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost 
sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša sku-
paj 180.000 EUR.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu,
– obrazec za navedbo referenc prijavitelja,
– obrazec za navedbo vseh realiziranih AV del prija-

vitelja v letih 2010, 2011 in 2012, z navedbo naročnikov 
posameznega AV dela,

– obrazec s seznamom avtorske ekipe,
– obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe,
– obrazec s terminskim načrtom realizacije dela,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa 

neodvisnega producenta,
– izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj 

poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da 
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV 
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek 

zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma 
ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja,

– izjavo o predložitvi garancij,
– vzorec ocenjevalnega lista in seznam obveznih 

prilog, ki niso vključene v razpisno dokumentacijo ter 
navodila za oddajo vloge,

– obrazec finančnega predračuna produkcijske 
cene AV dela,

– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so 
ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran 
vzorca pogodbe o odkupu AV dela ter vsako izjavo in 
obrazec.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producen-

ti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 
36/08 – ZPOmK1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – Odl. US) 
in so pravna ali fizična oseba:

– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produk-
cije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni 
izmed držav, članic EU;

– ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma 
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;

– v kateri ima izdajatelj televizijskega programa naj-
več petindvajset odstotni delež kapitala ali upravljavskih 
oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;

– ki po naročilu posameznega izdajatelja televizij-
skega programa ustvari največ polovico svoje produkcije 
na leto.

Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije 
AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evrop-
ska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije 
v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge 
in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke razpisa.

b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj 
poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper 
prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani 
RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden 
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega preneha-
nja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe 
prijavitelja.

c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, mo-
rajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi 
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdi-
ovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo teh-
nično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, 
določenim v 4. točki tega razpisa.

d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z za-
konskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne 
osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena 
ter z zakonom, ki ureja medije.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma 
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z ne-

omejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:

1. v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na 
razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 1),

2. navedene reference prijavitelja (obvezno od-
dati na obrazcu RTV SLO št. 2),

3. seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja 
v letih 2010, 2011 in 2012, z navedbo naročnikov po-
sameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 3),
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4. obrazec s seznamom avtorske ekipe (obvezno 
oddati na obrazcu RTV SLO št. 4),

5. obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe 
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5),

6. terminski načrt realizacije dela (obvezno odda-
ti na obrazcu RTV SLO št. 6),

7. izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, ki jo 
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 7),

8. izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev sta-
tusa neodvisnega producenta, ki jo podpiše upravičeni 
zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 8),

9. izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavi-
telj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da 
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV 
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek za-
radi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni 
začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, ki jo 
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 9),

10. izjavo o predložitvi garancij, ki jo podpiše 
upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na 
obrazcu RTV SLO št. 10),

11. izpolnjen finančni predračun produkcijske 
cene AV dela, v katerem so ovrednoteni vsi stroški, 
potrebni za celovito realizacijo dela (obvezno oddati na 
obrazcu RTV SLO št. 11),

12. na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe 
o odkupu AV dela (obvezno oddati na vzorcu pogodbe 
RTV SLO),

13. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti 
produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro več 
kot tri dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih 
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence 
AJPES (npr. društva, zavodi)),

14. sinopsis,
15. scenarij in
16. režijsko eksplikacijo.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO 
po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih eviden-
cah oseb javnega prava.

Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki 
mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in ži-
gosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod 
popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD 
ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna 
pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge v naslednjih razpi-

snih rokih glede na področje, na katerem kandidirajo 
s prijavljenim AV delom:

– dokumentarne oddaje o gorah in gorništvu (po-
dročje A): do 1. 7. 2013;

– dokumentarni filmi (področje B): do 16. 8. 2013;
– portretni dokumentarni filmi (področje C): do 

16. 8. 2013.
Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slove-

nija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljub ljana, na njih pa mora 
pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2013, 
Področje ___ (področje dopiše prijavitelj)«. Prijavitelji 
morajo na poslanih ovojnicah obvezno napisati podro-
čje (A, B ali C), na katerem kandidirajo s posameznim 
AV delom. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti 

naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV 
del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV 
SLO v ločeni ovojnici.

RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo 
RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno 
poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki 
razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom 
zavržene.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih 
kriterijih:

– vsebina (izbor teme oziroma vsebine, način njune 
obdelave in podajanja, sporočilnost, komunikativnost 
in atraktivnost za najširšo ciljno publiko) – do 60 točk;

– kreativna ekipa (reference in profesionalna kre-
dibilnost režiserja, DOPja in scenarista ter producenta) 
– do 30 točk;

– cena (najugodnejša ponudba) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV 

delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne 

bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 

seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje 
v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projek-

tov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni 
v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki 
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom 
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno 
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV 
SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravo-
časne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo 
vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo 
strokovnim komisijam, ki bodo projekte ocenile na pod-
lagi meril in kriterijev, določenih v razpisu.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev iz-
brana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena 
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega dela, kolikor posamezna strokovna 
komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge 
ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za 
vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična 
odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini fi-
nanciranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del. 
V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV SLO 
pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se 
na podlagi rezervne liste odobri financiranje odkupa že 
zavrnjenega dela ali poveča obseg financiranja odku-
pa že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi in 
nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi 
financiranja odkupa.

S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila 
pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del 
razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili 
vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO 
si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove 
k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelji 
izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov 
ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo 
od sklenitve pogodbe.

Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo po-
godbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV 
SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne 
avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in 
spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za njegovo 
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arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skla-
du z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje 
AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO 
pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.

Prijavitelji izbranih del so v vseh fazah realizacije 
AV del (pred produkcija, produkcija, post produkcija) 
dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcij-
skimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO. Vsaka 
dokončana faza pri nastajanju AV dela mora biti pisno 
odobrena s strani pristojnega urednika, še posebej AV 
delo v fazi grobe montaže. Prav tako morajo prijavitelji 
izbranih AV del RTV SLO pravočasno posredovati vse 
podatke, ki so potrebni za nemoteno realizacijo ter pred-
vajanje in arhiviranje odkupljenih AV del.

12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih 
projektov, morajo biti porabljena v proračunskih letih 
2013/2014.

Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih pro-
jektov v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba 
o odkupu AV dela.

13. Rok za izročitev izbranih AV del
Prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO 

sklenila pogodbo o odkupu dela, morajo AV dela izročiti 
najkasneje v naslednjih rokih:

– dokumentarne oddaje o gorah in gorništvu (po-
dročje A): do 30. 11. 2013;

– dokumentarni filmi (področje B): do 30. 9. 2014;
– portretni dokumentarni filmi (področje C): do 

30. 9. 2014.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z raz-

pisom obrnejo na UPE KUP, Matejo Smisl, elektronski 
naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/4753184, od po-
nedeljka do petka, med 10. in 14. uro.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih stra-
neh RTV SLO, www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je 
razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim osebam 
dosegljiva na spletni strani in sedežu RTV SLO.

RTV Slovenija, javni zavod

Št. 13020000076 Ob2770/13

Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancij-
ske sheme Posavja z dne 25. 3. 2013, sklepa Uprav-
nega odbora RRA Posavje, z dne 27. 5. 2013 ter s so-
glasjem občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in 
Sevnica, objavlja Regionalna razvojna agencija Posav-
je – Garancijska shema Posavje (v nadaljevanju: RRA 
GSP) v sodelovanju z naslednjimi bankami: Hranilnica 
LON d.d., Delavska hranilnica d.d., Deželna banka Slo-
venije d.d., Nova Ljub ljanska banka d.d.

javni razpis
za ugodne kredite projektom kmetijske predelave, 

trženja ter dopolnilnih dejavnosti  
z garancijami Garancijske sheme  

Posavje za leto 2013
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kre-

ditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Po-
savje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancij-
ske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP).

RRA Posavje pri izvajanju razpisa sodeluje z nasle-
dnjimi bankami: Hranilnica LON d.d., Delavska hranilni-
ca d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Nova Ljub ljanska 
banka d.d.

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja 
kmetijstva ter ohranjanje in razvoja podeželja. Ugodnost 
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti poso-
jila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 
Garancija RRA Posavja predstavlja povečano možnost 
pridobitve kredita za tiste vlagatelje, ki nimajo zadostnih 
jamstev za zavarovanje bančnega kredita.

Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kre-
dite je 375.000 EUR. Po posameznih občinah višina 
razpisanih sredstev znaša:

OBČINA Razpisana sredstva  
(v EUR)

Brežice 36.889,67

Krško 226.688,93

Kostanjevica na Krki 29.599,42

Sevnica 81.821,97

SKUPAJ 375.000,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo 
sodelovale v razpisu.

II. Pogoji za dodeljevanje ugodnih kreditov z ga-
rancijami

1. Splošni pogoji
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije 

v višini od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti, 
vendar garancija ne more presegati 24.000,00 EUR.

Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev 
občine, v kateri ima prosilec svoj sedež, stalni naslov 
oziroma poslovno enoto.

Krediti z garancijo RRA GSP se odobrijo za upravi-
čene stroške investicije, nastale od 1. 5. 2013 do 31. 12. 
2013. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega 
razmerja. Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje do 
28. 2. 2014.

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredi-
te, ki nadomeščajo stare kredite.

Krediti z garancijami se po tem razpisu dodeljujejo 
po shemi de minimis pomoči »Garancijska shema Po-
savje 2013« – št. priglasitve: M00113388112013.

1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo sledeči vlagatelji:
– obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja (v 

nadaljevanju MSP), ki so registrirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – 
UPB3 s spr. in dop.), več kot 18 mesecev od dneva 
vložitve vloge,

– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki morajo biti vpi-
sana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi 
pristojno ministrstvo za kmetijstvo,

– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo 
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu 
in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dopolnilnih dejav-
nosti v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, 
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 s spr. in dop.).

Vlagatelji po tem razpisu se morajo ukvarjati 
s predelavo, trženjem kmetijskih pro izvodov, ki so na-
vedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih sku-
pnosti, in/ali dopolnilnimi dejavnostmi.

Vlagatelji morajo biti člani GSP ter imeti sedež in 
opravljati dejavnost na območju občin Brežice, Krško, 
Kostanjevica na Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član 
sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih obči-
nah, kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih 
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posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, 
v kateri ima poslovno enoto.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 
87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, 
v nadaljevanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih 
in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost pod-
jetja sledeča:

– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opre-
deljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni 
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, 
ki ne presega 43 mio EUR;

– V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje 
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni pro-
met in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;

– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot 
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.

Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, 
ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali 
povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določi-
jo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, 
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolida-
cije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za 
vsako partnersko podjetje.

Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki:
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti 

iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 102/2000, premogovništva po oprede-
litvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro izvodnje 
kmetijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti;

– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali 
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo;

– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega;

– ima neporavnane obveznosti do države oziroma 
nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim 
je potekel rok plačila;

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom Skupnosti;

– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti 
o državni pomoči za reševanje za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) 
ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), 
in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja 
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let 
doseže polovico 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 računovodski 
evidenci,

– je v postopku prisilne poravnave, stečaja in 
likvidacije,

– je v postopku pridobivanja državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziro-
ma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil 
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.

1.2 Nameni dodeljevanja sredstev
Ugodni krediti z garancijami se dodeljujejo z na-

menom spodbujanja razvoja kmetijstva ter ohranjanja 
in razvoja podeželja.

1.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za po tem razpisu so:
Materialne investicije:
– nakup nove ali rabljene opreme, strojev, ki ne 

sme biti starejša od pet let,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prosto-

rov,
– urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje 

projektne dokumentacije v primeru gradnje poslovnih 
prostorov.

Nematerialne investicije:
– nakup patentov, licenc, knowhowa in nepatenti-

ranega tehničnega znanja.
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup materiala, blaga, oziroma denar za finan-

ciranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, 
stroškov testiranja …).

Višina obratnih sredstev ne sme presegati 20 % 
višine odobrenega kredita oziroma maksimalno 
6.000 EUR.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

Predmet operacije je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) 
s podjetjem – upravičencem; prav tako materialne inve-
sticije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju 
z lastnikom podjetja ali fizične osebe.

2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje:
– Maksimalna višina bančnega kredita: 

30.000,00 EUR, vendar največ do 70 % upravičenih 
stroškov (brez DDV),

– Minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR 
vendar največ do 70 % upravičenih stroškov (brez DDV),

– Potrebni lastni viri: minimalno 30 % upravičenih 
stroškov (brez DDV),

– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predlože-
no dokumentacijo,

– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– Hranilnica LON: EURIBOR 6mesečni + 2,4 %
– Delavska hranilnica: EURIBOR 6mesečni 

+ 2,5 %
– Deželna banka Slovenije: EURIBOR 6mesečni 

+ 2,8 %
– NLB d.d.: 5,1 % fiksna

– Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita 
brez obresti oziroma ne več kot 24.000 EUR,

– Odplačilna doba kredita: od 3 do 7 let, za odplače-
vanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mesecev, 
moratorij se šteje v odplačilno dobo,

– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji ban-
ke,

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,

– Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje iz-
dano garancijo na podlagi notarskega sporazuma o de-
narni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji.
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Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo 
se neto stroški investicije brez DDV.

2.2 Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu 

z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovi-
tvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis 
(Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006), na osnovi katere 
ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, 
ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, 
dodeljen istemu podjetjuupravičencu ne sme prese-
gati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju treh let od 
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko 
ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vre-
dnost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno 
prometnem sektorju.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih in-
tenzivnosti državnih pomoči.

Višina pomoči pri ugodnih kreditih se izračuna 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja v času 
dodelitve

Višina pomoči pri garanciji se po pravilu de mini-
mis izračuna v skladu s točko 4.d. 2. člena Uredbe de 
minimis:

(»De minimis« pomoč v obliki poroštva se lahko 
dodeli, če poroštvo ne presega 80 % posojila, zajamče-
ni del posojila pa ne sme presegati 1.500.000 EUR na 
podjetje (oziroma 750.000 EUR na podjetje, ki deluje 
v cestnoprometnem sektorju). Višina državne pomoči 
je v primeru dosežene vrednosti posojila v tem odstav-
ku enaka zgornji meji »de minimis« pomoči, določeni 
v 24. členu pravilnika. Če zajamčeni del posojila, kate-
remu je poroštvo namenjeno, znaša le določen delež 
zgornje meje posojila se šteje, da bruto ekvivalent 
dotacije navedenega poroštva ustreza istemu deležu 
veljavne zgornje meje »de minimis« pomoči)

Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodeli-
tvijo sredstev pridobil pisno izjavo o

1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih.

Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«

2.3 Prednostni kriteriji za dodeljevanje kreditov in 
garancij

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo 
imeli vlagatelji:

– katerih višina lastnih sredstev med viri financira-
nja projekta bo višja,

– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, 

inovacije, nastop na novih in /ali tujih trgih, odpiranje 
novih delovnih mest, konkurenčnost),

– ekološko naravnani (varčevanje z energijo, 
varovanje okolja),

– predstavljali investicijo v dejavnost, za razvoj 
katere je izrecno izražen lokalni interes.

III. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom 

javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor na osnovi 
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

IV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, bese-

dilo razpisa, merila za ocenjevanje projektov, seznam 
obveznih prilog, prijavni list – vloga za odobritev kredi-
ta in garancije in izjava vlagatelja ter vzorec pogodbe 
o izdaji garancije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 02, Krško 
in na spletni strani, www.rra-posavje.si.

V. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS, do objave spre-
membe razpisa oziroma do datuma zaprtja razpisa, in 
sicer do 28. 2. 2014.

VI. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pri-

stojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vlo-
ge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene 
v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in reše-
ne do 10. v naslednjem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma 
po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.

VII. Pošiljanje vlog: vlogo za odobritev kredita 
in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna 
agencija Posavje, Cesta krških žrtev 02, 8270 Krško.

VIII. Ostale informacije: vse ostale informacije 
v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: Regional-
na razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 02, 
8270 Krško, tel. 07/4881044, 07/4881040 ali na 
e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agen-
cija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Po-
savje, www.rra-posavje.si.

Regionalna razvojna agencija Posavje – 
Garancijska shema Posavje

Št. 13020000076 Ob2771/13

Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancij-
ske sheme Posavja z dne 25. 3. 2013, sklepa Uprav-
nega odbora RRA Posavje z dne 27. 5. 2013 ter s so-
glasjem občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in 
Sevnica, objavlja Regionalna razvojna agencija Po-
savje – Garancijska shema Posavje v sodelovanju 
z naslednjimi bankami: SKB d.d., NLB d.d., Hranilnica 
LON d.d., Delavska hranilnica d.d., Deželna banka 
Slovenije d.d.

javni razpis
za ugodne kredite podjetništvu z garancijami 

Garancijske sheme Posavje za leto 2013
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih 

kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije 
Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garan-
cijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP).

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za 
izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uvelja-
vljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev 
dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev 
v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je iz-
ražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možno-
sti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Garancija 
RRA Posavja predstavlja povečano možnost pridobitve 
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za 
zavarovanje bančnega kredita.
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Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kre-
dite je 794.698,03 EUR. Po posameznih občinah višina 
razpisanih sredstev znaša:

OBČINA Razpisana 
sredstva (v EUR)

Brežice 78.176,41

Kostanjevica na Krki 62.726,94

Krško 480.397,98

Sevnica 173.396,70

SKUPAJ 794.698,03

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo 
sodelovale v razpisu.

II. Pogoji za dodeljevanje ugodnih kreditov z ga-
rancijami

1. Splošni pogoji
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije 

v višini od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti, 
vendar garancija ne more presegati 48.000,00 EUR.

Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sred-
stev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež oziroma 
poslovno enoto.

Dolgoročni investicijski krediti z garancijo RRA GSP 
se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 
1. 5. 2013 do 31. 12. 2013. Strošek nastane s sklenitvijo 
dolžniško upniškega razmerja. Garancije RRA GSP se 
izdajo najkasneje do 28. 2. 2014.

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredi-
te, ki nadomeščajo stare kredite.

Krediti z garancijami se po tem razpisu dodeljujejo 
po shemi de minimis pomoči »Garancijska shema Po-
savje« – št. priglasitve: M00113388112013.

1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, 

samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrira-
ni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.), ki so:

– obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja 
(v nadaljevanju MSP), ki so registrirana več kot 18 me-
secev od dneva oddaje vloge,

– MSPji s statusom novega podjetja, ki ni regi-
strirano več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge in 
izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) 
vsaj zadnja 2 meseca.

Vlagatelji morajo biti člani GSP ter imeti sedež in 
opravljati dejavnost na območju občin Brežice, Krško, 
Kostanjevica na Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član 
sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih obči-
nah, kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih 
posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, 
v kateri ima poslovno enoto.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 
Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadalje-
vanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje 
finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:

– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opre-
deljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni 
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, 
ki ne presega 43 mio EUR;

– V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje 
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni pro-
met in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;

– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot 
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.

Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, 
ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali 
povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določi-
jo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, 
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolida-
cije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za 
vsako partnersko podjetje.

Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki:
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti 

iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 102/2000, premogovništva po oprede-
litvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro izvodnje 
kmetijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti;

– ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem kmetijskih 
pro izvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustano-
vitvi Evropskih skupnosti in/ali dopolnilnimi dejavnostmi;

– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;

– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega;

– ima neporavnane obveznosti do države oziroma 
nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim 
je potekel rok plačila;

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom Skupnosti;

– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti 
o državni pomoči za reševanje za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) 
ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), 
in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja 
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let 
doseže polovico 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 računovodski 
evidenci,

– je v postopku prisilne poravnave, stečaja in 
likvidacije,

– je v postopku pridobivanja državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziro-
ma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil 
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.

1.2 Nameni dodeljevanja sredstev
Ugodni krediti z garancijami se dodeljujejo s slede-

čimi nameni:
a) Za obstoječe MSPje: spodbujanje podjetij v ra-

zvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uvelja-
vljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev 
dejavnosti.

b) Za MSPje s statusom novega podjetja: reševa-
nje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemote-
nega tekočega poslovanja MSPjev.
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1.3 Upravičeni stroški
a) Upravičeni stroški za obstoječe MSP po tem 

razpisu so:
Materialne investicije:
– nakup nove ali rabljene opreme, ki ne sme biti 

starejša od pet let,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in prido-

bivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih 
prostorov,

Nematerialne investicije:
– nakup patentov, licenc, knowhowa in nepatenti-

ranega tehničnega znanja,
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup materiala, blaga, oziroma denar za finan-

ciranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, 
stroškov testiranja …).

Višina obratnih sredstev ne sme presegati 20 % 
višine odobrenega kredita oziroma maksimalno 
12.000 EUR.

b) Upravičeni stroški za MSPje s statusom novega 
podjetja po tem razpisu so:

Stroški materialnih investicij, ki zajemajo:
– nakup nove opreme.
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup materiala, blaga, oziroma denar za finan-

ciranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, 
stroškov testiranja,…)

Višina obratnih sredstev je lahko 100 % višina odo-
brenega kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

Predmet operacije je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) 
s podjetjem – upravičencem; prav tako materialne inve-
sticije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju 
z lastnikom podjetja ali fizične osebe.

V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP 
ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kre-
dita in garancije.

2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za obstoječe 

MSPje:
– Maksimalna višina bančnega kredita: 

60.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, 
vendar največ do 70 % upravičenih stroškov (brez DDV),

– Minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR 
na podjetje/samostojnega podjetnika, vendar največ do 
70 % upravičenih stroškov (brez DDV),

– Potrebni lastni viri: minimalno 30 % upravičenih 
stroškov (brez DDV),

– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predlože-
no dokumentacijo,

– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– Hranilnica LON: EURIBOR 6mesečni + 2,4 %
– Delavska hranilnica: EURIBOR 6mesečni 

+ 2,5 %
– Deželna banka Slovenije: EURIBOR 6mesečni 

+ 3,0 %
– SKB: 5,1 % – nespremenljiva OM
– NLB d.d.: 5,1 % – nespremenljiva OM

– Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita 
brez obresti oziroma ne več kot 48.000 EUR,

– Odplačilna doba kredita: od 3 do 7 let, za odplače-
vanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mesecev, 
moratorij se šteje v odplačilno dobo,

– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji 
banke,

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,

– Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje iz-
dano garancijo na podlagi notarskega sporazuma o de-
narni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji.

Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo 
se neto stroški investicije brez DDV,

2.2 Kreditni in garancijski pogoji za MSPje s statu-
som novega podjetja:

– Maksimalna višina bančnega kredita: 
10.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika,

– Minimalna višina bančnega kredita: 3.000,00 EUR 
na podjetje/samostojnega podjetnika,

– Črpanje kredita: namensko, v skladu s predlože-
no dokumentacijo,

– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– Hranilnica LON: EURIBOR 6mesečni + 2,4 %
– Delavska hranilnica: EURIBOR 6mesečni 

+ 2,5 %
– Deželna banka Slovenije: EURIBOR 6mesečni 

+ 2,8 %
– SKB: 5,1 % – nespremenljiva OM
– NLB d.d.: 5,1 % – nespremenljiva OM

– Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita 
brez obresti oziroma ne več kot 8.000 EUR,

– Odplačilna doba kredita: od 1,5 do 3 let, za odpla-
čevanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mese-
cev, moratorij se šteje v odplačilno dobo,

– Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji ban-
ke,

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,

– Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje iz-
dano garancijo na podlagi notarskega sporazuma o de-
narni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji.

2.3 Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evrop-
ske skupnosti za državno pomoč de minimis (Uradni 
list EU L 379, 28. 12. 2006), na osnovi katere ni možno 
združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi prese-
gal zgornjo mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen istemu podjetjuupravičencu ne sme presegati 
zgornje meje 200.000 EUR v obdobju treh let od za-
dnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali 
namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prome-
tnem sektorju.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Višina pomoči pri ugodnih kreditih se izračuna na 
podlagi referenčne obrestne mere, ki velja v času do-
delitve

Višina pomoči pri garanciji se po pravilu de mini-
mis izračuna v skladu s točko 4.d. 2. člena Uredbe de 
minimis:

(»De minimis« pomoč v obliki poroštva se lahko 
dodeli, če poroštvo ne presega 80 % posojila, zajamče-
ni del posojila pa ne sme presegati 1.500.000 EUR na 
podjetje (oziroma 750.000 EUR na podjetje, ki deluje 
v cestnoprometnem sektorju). Višina državne pomoči 
je v primeru dosežene vrednosti posojila v tem odstav-
ku enaka zgornji meji »de minimis« pomoči, določeni 
v 24. členu pravilnika. Če zajamčeni del posojila, katere-
mu je poroštvo namenjeno, znaša le določen delež zgor-
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nje meje posojila se šteje, da bruto ekvivalent dotacije 
navedenega poroštva ustreza istemu deležu veljavne 
zgornje meje »de minimis« pomoči)

Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodeli-
tvijo sredstev pridobil pisno izjavo o

1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih.

Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«

2.4 Prednostni kriteriji za dodeljevanje kreditov in 
garancij

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo 
imeli prosilci:

– katerih višina lastnih sredstev med viri financira-
nja projekta bo višja,

– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, 

inovacije, nastop na novih in /ali tujih trgih, odpiranje 
novih delovnih mest, konkurenčnost)

– ekološko naravnani (varčevanje z energijo, 
varovanje okolja)

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije RRA Po-
savje bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja.

III. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom 
javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor na osnovi 
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

IV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, bese-

dilo razpisa, merila za ocenjevanje projektov, seznam 
obveznih prilog, prijavni list – vloga za odobritev kre-
dita in garancije, izjava vlagatelja ter vzorec pogodbe 
o izdaji garancije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 02, Krško 
in na spletni strani, www.rra-posavje.si.

V. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije: 
garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 28. 2. 
2014.

VI. Rok za predložitev vlog: rok za prijavo na raz-
pis je odprt od dneva objave razpisa do datuma zaprtja 
razpisa, in sicer do 31. 12. 2013 oziroma do porabe 
sredstev.

VII. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pri-

stojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vlo-
ge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene 
v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in reše-
ne do 10. v naslednjem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma 
po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.

VIII. Pošiljanje vlog: vlogo za odobritev kredita 
in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna 
agencija Posavje, Cesta krških žrtev 02, 8270 Krško.

IX. Ostale informacije: vse ostale informacije 
v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: Regional-
na razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 02, 
8270 Krško, tel. 07/4881044, 07/4881040 ali na 
e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agen-

cija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Po-
savje, www.rra-posavje.si.

Regionalna razvojna agencija Posavje – 
Garancijska shema Posavje

 Ob2724/13

Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Partizan-
ska cesta 5, 4220 Škofja Loka, na podlagi Pravilnika 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremlja-
nju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11, 45/12) objavlja

javni razpis
za mladega raziskovalca v letu 2013

Izbrani kandidat se bo usposabljal na raziskoval-
nem področju Jezikoslovje pri mentorici doc. dr. Darin-
ki Verdonik. Pogoji: Kandidat se mora do 17. 9. 2013 
prijaviti tudi na ustrezen študijski program 3. stopnje 
Univerze v Mariboru. Neuspešen vpis na ustrezen štu-
dijski program pomeni, da kandidat ne bo izpolnil vseh 
pogojev za sklenitev pogodbe o usposabljanju mladega 
raziskovalca.

Prijava mora vsebovati: a) prijavni obrazec; b) do-
kazilo o izobrazbi; c) uradno dokazilo o povprečni oceni 
dodiplomskega študija; d) potrdilo o vpisu na študij po-
diplomske stopnje; e) fotokopijo osebnega dokumenta, 
kjer je razvidna letnica rojstva; f) izjavo št. 1; g) izjavo 
št. 2; h) izjavo št. 3 (če prijavitelj še nima pridobljene 
zahtevane izobrazbe); i) življenjepis.

Prijavitelji lahko priložijo tudi naslednje priloge: 
i) potrdilo o koriščenju porodniškega oziroma starše-
vskega dopusta, potrdilo o daljši bolniški odsotnosti ali 
potrdilo o služenju vojaškega roka; ii) dokazilo o dose-
ženih nagradah in priznanjih; iii) dokazilo o avtorstvu ali 
soavtorstvu znanstvenih člankov; iv) kandidatov opis 
dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Kandidati naj pošljejo dokumentacijo s priporo-
čeno pošto na naslov: Trojina, zavod za uporabno 
slovenistiko, Partizanska cesta 5, 4220 Škofja Loka, 
in identično prijavo v elektronski obliki na enaslov: 
info@trojina.si, najkasneje do petka, 25. 6. 2013.

Razpisna dokumentacija, prijavni obrazec 
z izjavami ter dodatne informacije so objavljeni na 
spletni strani fakultete, http://www.trojina.si/vsebi-
ne/74/Novice?b=123.

Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

Št. 410112/2013 Ob2722/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Medvode za programsko obdobje 2007–2013 
(v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Ob-
čine Medvode za leto 2013, občinska uprava Občine 
Medvode objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Medvode v letu 2013

I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v 
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja za leto 2012, v okvirni višini 75.000 EUR po 
shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo 
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) 
št. 1998/2006.
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II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Vrsta ukrepa  
(ukrep po pravilniku) Višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
pro izvodnjo (ukrep 1) 50.000 EUR

2. Zagotavljanje tehnične 
podpore v kmetijstvu (ukrep 7) 17.000 EUR

3. Naložbe za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti  
na kmetijah 8.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev 
sredstev

Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1. in 2. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizič-

ne osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetij-
skih pro izvodov, imajo sedež na območju občine in so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadalje-
vanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);

(2) za ukrep iz 3. točke poglavja II:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
(3) za sredstva 4. točke poglavja III.:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečke-

ga gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali 
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodar-
stvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine 
Medvode.

IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

pro izvodnjo – Ukrep 1.
Okvirna višina razpisanih sredstev je 50.000 EUR 

(PP 4.4.1.1).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in 

izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro 
počutje živali.

Predmet podpore:
a. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živino-

rejsko in rastlinsko pro izvodnjo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opre-

mo (sušilne naprave, puhalniki in razmetalniki);
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (speci-

alna mehanizacija – kosilnice, samonakladalne priko-
lice za seno, obračalniki, zgrabljalniki, freze, specialne 
sejalnice, česala in separatorji za gnojevko);

– naložbe v posodobitev hlevov (boksi za teleta 
z napajalniki in pregrade za govedo);

– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov 
vključno s pripadajočo opremo;

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in ra-
stlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen 
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za 
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z ome-
jenimi dejavniki.

b. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in do-
stopov:

– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in drenažira-

njem kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup pro izvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 

dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali 
posestni list, ki ni starejši od 3 mesecev,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa 
račun o izdelavi,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objek-
tov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr-
skega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto pro izvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 

v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
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– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 
(GERK 1321).

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERKih.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravi-

čenih stroškov investicije na območjih z omejenimi de-
javniki oziroma do 40 % upravičenih stroškov za ostala 
območja,

– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 
podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh 
proračunskih let.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, 
najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodar-
stvo na leto.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih 

niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode 
za področje kmetijstva.

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 
Ukrep 7

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 
17.000 EUR (PP 4.4.1.1).

Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in 

delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organizi-
ranja programov usposabljanja – subvencija udeležen-
cem izobraževanja na strokovnih ekskurzijah je do 75 % 
oziroma največ 100 EUR,

– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne sto-
ritve ali oglaševanje,

– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni 
stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prosto-
rov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do 
vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,

– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, 
ki predstavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz 
dane regije ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so 
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni 
pro izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v pu-
blikaciji.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi ope-

rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru 
javne svetovalne službe.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep pri-
speva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospo-
darstva,

– finančno ovrednoten program izvajalca izobraže-
vanj oziroma storitev.

Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-

ževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so 
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec 
za to odloči idr.),

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov 

v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati 
neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju občine.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR 

(PP 4.4.1.1).
Cilj ukrepa
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opra-

vljajo dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste na-

menov:
– predelava kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 

v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in 
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, 
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu 
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih 
sortimentov);

– neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov na 
kmetijah;

– neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov izven 
kmetije;

– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih vi-
rov na kmetiji – sredstva za izdelavo projektov;

– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska de-
javnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled 
okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske 
in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz po-
tnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, 
sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin 
za piknike);

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup pro izvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 

dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 

opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;
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– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti 
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de-
javnosti.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 

sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– upravičenci morajo po končani investiciji izpol-
njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upraviče-

nih stroškov,
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500 EUR, 

najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodar-
stvo na leto.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih 

niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode 
za področje kmetijstva.

V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Medvode v letu 2013«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v raz-
pisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine 
Medvode ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali 
na spletnem mestu: www.medvode.si.

VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko 
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri 
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2013,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Kolikor prejemnik iz 
neupravičenih razlogov odstopi od pogodbe, ni upravi-
čen do državnih pomoči iz občinskega proračuna na-
slednjih pet let.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati 
naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, 
situacije),

– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun 

Občine Medvode za leto 2013.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno 

2. 9. 2013, do 12 ure, oziroma mora biti najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej 
obveščeni.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina 

Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Med-
vode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetij-
stvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih delovnih dne-
vih oziroma v času uradnih ur na Občini Medvode, Od-
delek za proračun in finance oziroma v tajništvu občine.

Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun in finan-

ce, Cesta komandanta Staneta 12, (tel. 3619518 – Sa-
nja Malej ali po epošti: malej@medvode.si)

– Kmetijska svetovalna služba (tel. 3618286 –Moj-
ca Lovšin in Primož Ločniškar ali po epošti: mojca.lo-
vsin@lj.kgzs.si oziroma primoz.locniskar@lj.kgzs.si).

Informacije o razpisu so objavljene na spletnih stra-
neh Občine Medvode: www.medvode.si.

Občina Medvode

Št. 4300015/20123 Ob2723/13

Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), sprejetim Letnim 
načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem Občine Mežica za leto 2013 ter sklepom 20. seje 
občinskega sveta z dnem 6. 5. 2013, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 
Mežica.

II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena:

1. Lokacija I – zemljišči parc. št. 4/19 in parc. 
št. 4/12, obe k.o. Meža Takraj, v skupni izmeri 1.346 m2, 
ocenjena vrednost 15.540,00 € brez DDV.

V ceno ni zajeta komunalna infrastruktura.
Lastnik nepremičnine bo na lastne stroške demonti-

ral konstrukcijo reklamnega panoja, ki stoji na nepremič-
nini in jo odložil nepoškodovano na dogovorjeno lokacijo 
na območju »Vogarjevo«.

2. Lokacija II – zemljišče parc. št. 4/18, k.o. Meža 
Takraj, v izmeri 830 m2, ocenjena vrednost 10.080,00 € 
brez DDV.
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V ceno ni zajeta komunalna infrastruktura.
3. Lokacija III – zemljišči parc. št. 4/15 in parc. 

št. 4/13, obe k.o. Meža Takraj, v skupni izmeri 1.122 m2, 
ocenjena vrednost 12.950,00 € brez DDV.

V ceno ni zajeta komunalna infrastruktura.
Za vse navedene nepremičnine velja:
– namenjene so za obrtne in obrti podobne dejav-

nosti;
– da bodo komunalno opremljene, skladno Odloku 

o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
GC Vogarjevo, (Uradni list RS, št. 108/11 z dnem 29. 12. 
2011);

– lastnik nepremičnine bo sklenil služnostno po-
godbo z lastnikom GJI, ki obremenjuje predmetno ne-
premičnino o prostem dostopu z namenom prenove in 
vzdrževanja vodov in naprav GJI. Vodi in naprave GJI, ki 
obremenjujejo posamezno nepremičnino, ki je predmet 
prodaje, so razvidni iz grafičnega prikaza, ki je priloga 
javnega razpisa.

Izhodiščne cene so določene v skladu s cenitvijo, 
ki jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin 
z ASA certifikatom. Občinski svet je s sklepom na 16. 
redni seji z dnem 17. 10. 2012 potrdil prodajo predme-
tnih nepremičnin. Na 20. redni seji 6. 5. 2013 je občinski 
svet potrdil prodajo predmetnih zemljišč po znižani ceni.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videnokupljeno, prodajalec 

ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne 
prodaje.

2. Ponudniki se lahko prijavijo na razpis za eno ne-
premičnino ali vse nepremičnine skupaj.

3. Varščina za resnost ponudbe:
– (Lokacija I – zemljišči parc. št. 4/19 in parc. št. 4/12, 

obe k.o. Meža Takraj) ponudniki morajo varščino porav-
nati na račun Občine Mežica št. 012740100010050, 
sklic 00 43000151, najkasneje do 7. 6. 2013, do 10. ure 
in znaša 10 % od izklicne cene v točki II/1. Varščina bo 
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, 
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 
8 dni, brez obresti, po končani izbiri.

– (Lokacija II – zemljišče parc. št. 4/18, k.o. Meža 
Takraj) ponudniki morajo varščino poravnati na ra-
čun Občine Mežica št. 012740100010050, sklic 00 
43000152, najkasneje do 7. 6. 2013, do 10. ure in 
znaša 10 % od izklicne cene v točki II/2. Varščina bo 
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, 
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 
8 dni, brez obresti, po končani izbiri.

– (Lokacija III – zemljišči parc. št. 4/15 in parc. 
št. 4/13, obe k.o. Meža Takraj) ponudniki mora-
jo varščino poravnati na račun Občine Mežica 
št. 012740100010050, sklic 00 43000153, najkasneje 
do 7. 6. 2013, do 10. ure in znaša 10 % od izklicne cene 
v točki III/1. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana 
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neu-
spelim dražiteljem pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, 
po končani izbiri.

4. Izbrani ponudnik za posamezno lokacijo bo moral 
s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasne-
je v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku 
najkasneje v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne 
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k pod-
pisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega naju-
godnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki 
odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe 
s prodajalcem.

5. Izbrani ponudnik za posamezno lokacijo I, II, in 
III plača vse stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine 

v znesku 96,70 €, ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe 
(notarsko overitev ter sodne takse). Ti stroški niso zajeti 
v izklicni ceni nepremičnin.

6. Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje, ki so dolo-
čeni za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah 
v Republiki Sloveniji.

7. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne po-
nudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od 
izhodiščne prodajne cene.

8. V primeru, da se v razpisnem roku za prodajo 
posamezne lokacije I, II, ali III, ne prijavi nihče od ponu-
dnikov se šteje, da se rok za predložitev ponudb podalj-
ša najkasneje 21. 6. 2013. Naročnik bo v podaljšanem 
roku upošteval in ocenil ponudbe po vrstnem redu kot 
bodo prispele na naslov naročnika. S prvo ponudbo, ki 
bo formalno in finančno ustrezna, bo sklenjena kupo-
prodajna pogodba.

9. Po sklenitvi kupoprodajnih pogodb za prodajo 
nepremičnin iz točke II/1, II/2 in III/1 se razpis zaključi.

10. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo 
ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR1 javno zbiranje ponudb);
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javne-

ga razpisa (OBR-2/1);
– podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe za pred-

metno nepremičnino;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, ban-

čne kartice in davčno številko za fizične osebe, oziroma 
fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, 
samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (do-
kumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. 
ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve po-
nudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.;

– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe 
(velja le za pravno osebo in s.p.);

– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe 
v višini 10 % izhodiščne cene.

11. Nakup zemljišč po Lokacijah – izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno (najnižja je določena). V primeru manjših 
ponudbenih razlik, za isto nepremičnino – lokacijo (do 
1.000 €) ali enakih ponudb, se bodo s ponudniki izvedla 
dodatna pogajanja.

12. Vsi interesenti lahko dobijo dodatne informa-
cije in si ogledajo nepremičnine, ki so predmet javne-
ga razpisa s predhodno najavo na Občini Mežica, Trg 
svobode 1, Mežica, tel. 02/8279357 Mateja Mešnjak, 
mateja.mesnjak@mezica.si ali 02/8279358 Milan Kri-
vograd, milan.krivograd@mezica.si.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od 
dneva odpiranja ponudb.

IV. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe

1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponu-
dniki predložijo v zaprti ovojnici do 7. 6. 2013, do 10. ure 
na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica 
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis za proda-
jo nepremičnin – poslovna cona GC Vogarjevo«.

2. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Odpiranje ponudb, ne bo javno.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih 

straneh Občine Mežica, www.mezica.si. Vsa pojasnila 
v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini 
Mežica vsak delovni dan, na tel 02/8279357 – Mateja 
Mešnjak ali email: mateja.mesnjak@mezica.si.

Občina Mežica
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Št. 4781/2013 Ob2767/13

Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran na 
podlagi 21. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), na podlagi letnega 
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti 
Občine Piran (sklep Občinskega sveta 4102/2012 z dne 
18. 12. 2012 in 16. 4. 2013) objavlja

razpis javne dražbe nepremičnin
Občine Piran

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/6710351; 
faks: 05/6710339; email: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene:
Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 6055/2, k.o. 2631Portorož: njiva 646 m2, 

last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 118.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju po-

lotoka Seča.
Na predmetnem območju je pridobljeno gradbeno 

dovoljenje za gradnjo javne kanalizacije, vendar rok 
dokončne izgradnje ni poznan. Vodovodno omrežje je 
v cestnem telesu (parc. št. 7749, k.o. Portorož); v prime-
ru želje po umestitvi vodomernega jaška na samo parc. 
št. 6055/2, k.o. Portorož, je potrebno prehodno zgra-
diti odcep javnega vodovoda v dostopni cesti 6055/5, 
k.o. Portorož – na stroške investitorja. Parcelo 6055/2, 
k.o. Portorož prečka daljnovod, katerega prestavitev je 
breme investitorja. Parcela ima pogled na Sečoveljske 
soline.

Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziro-

ma 1 predmet dražbe):
– parc. št.: 7651/0, k.o. 2631Portorož: vinograd 

289 m2,
– parc. št. 7650/3, k.o. 2631Portorož: sadovnjak 

303 m2, sadovnjak 76 m2, njiva 178 m2,
skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do 

celote.
Parceli se prodajata po izklicni ceni 153.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Pader-

na (v bližini Lucije), nasproti Sečoveljskih solin. Skrajno 
S del parc. št. 7651, k.o. Portorož je obremenjen s po-
tekom kanalizacijskega omrežja. Pridobitelj bo zavezan 
ob sklenitvi posla prodaje dovoliti vknjižbo služnosti za 
namen poteka omrežja kanalizacije, obratovanja, vzdr-
ževanja, morebitnih potrebnih popravil omrežja in nad-
zora tega, ki vključuje tudi pravico dostopa, vzdrževanja 
ali gradnje v korist Občine. Elektroenergetsko omrežje 
območja je preobremenjeno; novi odjemalci bodo vezani 
na izgradnjo TP Na klancu (gradbeno dovoljenje je Ele-
ktro Primorska d.d. pridobila). Zemljišče ima pogled na 
Sečoveljske soline.

Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je kompleks nepremičnin v centru 

Portoroža, to je:
– parc. št. 1432/2, k.o. 2631Portorož, gozd 471 m2, 

travnik 232 m2,
– parc. št. 1432/12, k.o. 2631Portorož, sadovnjak 

970 m2,
– parc. št. 1434/1, k.o. 2631Portorož, pot 55 m2,
– parc. št. 1434/2, k.o. 2631Portorož, pot 21 m2,
skupno 1749 m2 zemljišča, last Občine Piran do 

celote.
Kompleks se prodaja po izklicni ceni 

360.000,00 EUR.

V naravi se kompleks nahaja v centru Portoroža. 
Kompleks je obremenjen s telekomunikacijskim omrež-
jem. Predvidena je izgradnja komunalnih priključkov 
v telesu ceste, katere gradnja je predvidena na parc. 
št. 1463/2 in 1437/9, k.o. Portorož (pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, v teku postopek izbire izvajalca).

Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/9, k.o. 2632Sečovlje, sadovnjak 

665 m2, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

90.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, na 

grebenu ob cesti SečaKorte. Predvidena je izgradnja 
podpornega zidu na meji med parc. št. 345/9 in 345/10, 
k.o. Sečovlje, zaradi navedenega bo kupec zavezan 
k podaji soglasja h gradnji podpornega zidu na meji med 
parcelama. Nepremičnina je oddana v zakup do 31. 12. 
2013 oziroma do prodaje nepremičnine.

Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/106, k.o. 2632Sečovlje, njiva 

1014 m2, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

151.000,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja na območju SečovljeKo-

šta. Na parceli je predvidena gradnja stanovanjske hiše 
z možnostjo spremembe namembnosti dela objekta 
v poslovne prostore in v turistične nastanitvene povr-
šine.

Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1125/5, k.o. 2632Sečovlje, njiva 847 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

100.000,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo).
Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priključi-

tev na elektroenergetske naprave vezana na izgradnjo 
novih EEN na področju Parecaga. Elektro Primorska 
d.d. do izgradnje novih EEN ne izdaja soglasij za pri-
ključitev novim odjemalcem. Elektro Primorska d.d. ima 
v planu investicij za leto 2012/13 predvideno projektira-
nje in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove 
transformatorske postaje Parecag 4 s SN priključkom in 
NN omrežjem. Iz parcele je pogled na Sečoveljske soli-
ne. Na parceli se nahaja oljčni nasad. Prodajna pogodba 
bo vsebovala dogovor, po katerem si Občina Piran pridr-
ži pravico dostopa in izkopa oljk v roku 4 mesecev šteto 
od primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor občina 
oljk v dogovorjenem času ne izkoplje, oljke postanejo 
last kupca.

Predmet dražbe št. 7:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/6, k.o. 2630Piran, vinograd 

351 m2, njiva 352 m2 – skupno: 703 m2 zemljišča, last 
Občine Piran do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
152.000,00 €.

Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 
Piran.

Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-
skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro 
Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vklju-
čena v plan za izvedbo. Na parceli se nahaja nekaj oljk, 
katere ima bivši zakupnik pravico izkopati najkasneje do 
primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor ne izkoplje 
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vseh oljk, postanejo last kupca. Dostop je predviden 
preko parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine 
Piran, javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena 
razširitev ceste in ureditev uvozov.

Predmet dražbe št. 8:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/5, k.o. 2630Piran, vinograd 

270 m2, njiva 423 m2 – skupno: 693 m2 zemljišča, last 
Občine Piran do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
133.000,00 €.

Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 
Piran.

Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-
skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro 
Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vklju-
čena v plan za izvedbo. Na parceli se nahaja nekaj oljk, 
katere ima bivši zakupnik pravico izkopati najkasneje do 
primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor ne izkoplje 
vseh oljk, postanejo last kupca. Dostop je predviden 
preko parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine 
Piran, javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena 
razširitev ceste in ureditev uvozov.

Predmet dražbe št. 9:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/2, k.o. 2630Piran, njiva 799 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

133.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro 
Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vklju-
čena v plan za izvedbo. Na parceli se nahaja nekaj oljk, 
katere ima bivši zakupnik pravico izkopati najkasneje do 
primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor ne izkoplje 
vseh oljk, postanejo last kupca. Dostop je predviden 
preko parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine 
Piran, javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena 
razširitev ceste in ureditev uvozov.

Predmet dražbe št. 10:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/11, k.o. 2630Piran, njiva 673 m2, 

last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 

112.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro 
Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vklju-
čena v plan za izvedbo. Na parceli se nahaja nekaj oljk, 
katere ima bivši zakupnik pravico izkopati najkasneje do 
primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor ne izkoplje 
vseh oljk, postanejo last kupca. Dostop je predviden 
preko parc. št. 1521 in 1514/12, k.o. Piran, last Občine 
Piran, javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena 
ureditev uvoza.

Predmet dražbe št. 11:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1366/10, k.o. 2631Portorož, travnik 

742 m2, last Občine Piran do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni: 
148.400,00 €.

Nepremičnina se nahaja v Portorožu.
Nepremičnina je s prostorskimi planskimi akti opre-

deljena kot stavbno zemljišče naselja Portorož, podrob-
nejša namenska raba: stanovanja. Nahaja se v območju, 
kjer je predvidena izdelava OPPN. Do uveljavitve pred-
videnega OPPN gradnja dopolnilnih (novih) objektov ni 
možna. Občina ne zagotavlja roka za začetek in sprejem 
OPPN. Nepremičnina je oddana v zakup do 24. 4. 2014.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 
1.000,00 €.

4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in 
sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi 
pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se 
zvočno in/ali video snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih pogo-

jev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni del 
razpisne dokumentacije.

Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži 
v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodaj-
na pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani 
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne 
pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev po-
godbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, 
ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne podpiše 
pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo 
varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe 
odstopil.

6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino v enkratnem znesku kupec porav-

na na podračun enotnega zakladniškega računa Ob-
čine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, 
št. 01290-0100005871, v roku 30 dni od sklenitve pogod-
be oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo 
celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala dne 18. 6. 2013 na sedežu 

organizatorja, to je občinska mestna palača, Tartinijev trg 
št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričet-
kom ob 13. uri.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistra-
cija in registracija:

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja prav-
na ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno 
izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej 
razpisno dokumentacijo);

– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne 
dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno po-
oblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga 
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži iz-
pisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne 
evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni 
fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh (3) mesecev šteto 
od dneva razpisa javne dražbe.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpi-
ska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti 
v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo 
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri po
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oblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju 
kjer se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred 
začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni 
osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben 
dokument.

9. Varščina: ponudniki morajo do dne 17. 6. 2013, do 
12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene po-
sameznega predmeta javne dražbe navedene v 2. točki 
tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun 
enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi 
za javna plačila Urad v Kopru št. 012900100005871, 
s sklicem: 201011 (fizične osebe) oziroma 201001 
(pravne osebe in s pripisom za javno dražbo).

10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po 
pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje 
do dne 17. 6. 2013, do 12. ure, na naslov organizatorja, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se na-
haja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le 
kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: po-
nudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina 
vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupni-
no. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, organizator obdrži varščino.

12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrob-
nejših pogojih

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne 
dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, 
navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin in 
dejansko stanje ter lokacijska informacija, splošni pogoji 
javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik prijavlja na 
javno dražbo in da brezpogojno sprejema splošne pogoje 
javne dražbe, obrazec specialnega pooblastila, osnutek 
prodajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 
dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran, vsak 
delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženj-
skopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih 
kontaktnih številkah: 6710337 ali 6710351, email: 
martina.kukovec@piran.si; faks: 05/6710339.

13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč po-
samičen ali skupinski ogled.

14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in slu-

žnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe za 
potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastruk-
ture.

Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videnoku-
pljeno.

Kupnina ne vključuje 20 % DDV (oz. v času skleni-
tve pogodbe oziroma izstavitve računa veljavne splošne 
stopnje DDV) oziroma 2 % davka na promet z nepre-
mičninami, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih 
dajatev. Kupec je dolžan povrniti stroške cenitve in pla-
čati stroške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in 
druge dajatve.

Komisija imenovana za vodenje javne dražbe s so-
glasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.

Občina Piran

 Ob-2783/13

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO 
in 127/06 – ZJZP) in 29. člena Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 

postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08, 81/12 in 8/13) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave  

v Občini Sežana
1. Naziv koncedenta: Občina Sežana, Partizanska 

cesta 4, 6210 Sežana.
2. Podatki o koncesijskem aktu: Odloka o koncesiji 

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe doba-
ve, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsve-
tljave v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08, 81/12 
in 8/13).

3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Sežana.

Koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja 
gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, 
na celotnem območju Občine Sežana in dolžnost za-
gotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi 
dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne 
službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.

4. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: kon-
cesijska pogodba po tem javnem razpisu se sklene 
za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske 
pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo 
v 120 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.

5. Postopek izbire koncesionarja
Koncesionar za opravljanje lokalne gospodarske 

javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izva-
janja javne razsvetljave v Občini Sežana bo izbran na 
podlagi javnega razpisa. V primeru, da koncedent ne bi 
pridobil nobene prijave na ta razpis ali bi bile vse prijave 
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se 
ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če 
z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisa-
nem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. Kon-
cedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predme-
tnega javnega razpisa.

Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mne-
nje o najugodnejšem ponudniku bo opravila pet članska 
strokovna komisija, ki jo je imenoval župan z odločbo 
št. 35154/200732. V imenu koncedenta bo odločila 
o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Sežana 
z upravno odločbo.

Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev 
iz odloka, javnega razpisa in te razpisne dokumentacije 
za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral 
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna 
prijava, ki bo prejel skupno najvišje število točk, dose-
ženih po naslednjih merilih za izbor.

Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če 
v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do skle-
nitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani 
koncesionarja.

6. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– cena (faktor iz zadnjega odstavka 24. člena odlo-

ka, ki je nižji od izhodiščnega 0,8),
– znesek investicije, ki ga pokrije koncedent, in se 

ne pokriva iz prihrankov,
– druge ekonomske ugodnosti ponudbe (investici-

je koncesionarja v novo javno razsvetljavo, brezplačna 
postavitev dec. okrasitev mesta),
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– reference ponudnika s področja gradenj in vzdrže-
vanja razsvetljave,

– odzivni čas,
– trajanje odprave napake.
Podrobnejši način ocenjevanja in vrednotenja prijav 

po navedenih merilih, je opredeljen v razpisni dokumen-
taciji.

7. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in 

sprejemljiva ter bo vsebovala vse, v tem razpisu in raz-
pisni dokumentaciji zahtevane podatke in dokumente. 
Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, 
mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več 
oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega 
izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in nji-
hova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja 
ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo kon-
cedent sklenil koncesijsko pogodbo.

Podrobnejša določila glede vsebine ponudbe, se-
stavine potrebne dokumentacije in dokazil so določena 
v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne prijave 
so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti pri-
pravljena skladno z razpisno dokumentacijo

8. Sposobnost prijavitelja
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni 

razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje 
 potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljav-
nim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil 
(imeti mora poravnane davke, prispevke in druge pred-
pisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti 
njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski posto-
pek …) in

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti,

– da je finančno in poslovno usposobljen, kar doka-
zuje s tem, da je imel v zadnjih 6 mesecih vse obveznosti 
poravnane (t.j. v zadnjih 6 mesecih mora pravna oseba 
imeti neporavnane obveznosti 0 dni), da v zadnjih treh le-
tih ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
da je imel v zadnjem letu najmanj 100.000 EUR čistega 
letnega prihodka, in da razpolaga z ustreznimi lastnimi 
finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim 
pismom banke za pokrivanje investicije,

– prijavitelj mora razpolagati z zadostnimi kadrovski-
mi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske po-
godbe,

– prijavitelj mora predložiti dokazilo o izvedbi vsaj 
enega referenčnega projekta s področja zagotavljanja 
prihrankov energije na področju cestne razsvetljave ali 
gradnje razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligentne 
varčne cestne razsvetljave v višini najmanj 200.000 EUR 
v zadnjih treh letih pred objavo razpisa,

– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo 
(sposobnost) določene z veljavno zakonodajo in razpisno 
dokumentacijo.

Ostali pogoji in način dokazovanja izpolnjevanja po-
gojev za opravljanje javne službe (izbiro prijave) so dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

9. Zavarovanje za resnost ponudbe
Prijavitelj je dolžan za resnost prijave na javnem 

razpisu, predložiti koncedentu bianko menico ter menično 
izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 
Garancijo za resnost prijave (menico) koncedent/naročnik 
unovči, če prijavitelj:

– po odpiranju prijav svojo prijavo umakne,
– ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe,

– po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži ali za-
vrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti.

Garancijo za resnost prijave koncedent unovči pod 
pogoji iz prejšnjega odstavka, in sicer v višini 22.500 EUR.

10. Način, mesto in rok za prevzem razpisne doku-
mentacije

Razpisna dokumentacija (obrazci) je objavljena na 
spletnih straneh Občine Sežana.

Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji 
zahtevajo osebno ali po pošti do vključno 12. 8. 2013, 
do 11 ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 11. uro, na 
naslovu: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se-
žana, v sprejemni pisarni.

Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije 
lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu.

Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo 
prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektron-
ski naslov: obcina@sezana.si.

11. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme pri-

javitelj zahtevati izključno v pisni obliki ali po elektronski 
pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredo-
vana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno doku-
mentacijo, objavljena pa bodo tudi na spletnem portalu 
Občine Sežana. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev 
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za 
prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna 
vprašanja na elektronski naslov: obcina@sezana.si ali na 
naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Seža-
na, z oznako »Občina Sežana – koncesija za opravljanje 
GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 
razsvetljave v Občini Sežana«.

Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno doku-
mentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani 
vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi na 
spletnem portalu Občine Sežana ter po potrebi podaljša 
rok za oddajo prijav.

Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne doku-
mentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

12. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti na naslov Občina Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana. Prijave ni mogoče oddati v elek-
tronski obliki. Če je prijava poslana po pošti se šteje za 
pravočasno, če prispe na navedeni naslov do datuma in 
ure navedenega v tem razpisu. Koncedent bo upošteval 
vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov 
najpozneje do 20. 8. 2013, do 10. ure. Podrobnejša na-
vodila glede oddaje in oblike prijav so določena v razpisni 
dokumentaciji.

13. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpi-
ranje prijav bo 20. 8. 2013, ob 14. uri, v prostorih Občine 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Podrobnejši 
pogoji in način odpiranja in dela s prijavami je opredeljen 
v razpisni dokumentaciji.

14. Rok za izbiro koncesionarja, obveščanje: o izbo-
ru koncesionarja koncedent odloči v roku 30 dni od dneva 
javnega odpiranja ponudb in o izboru istega dne obvesti 
vse prijavitelje.

15. Drugo
Podrobnejša navodila glede izvedbe postopka jav-

nega razpisa, vsebine prijav, pogojev in meril za izbor, 
ocenjevanja prijav ter drugih vprašanj, povezanih z izbiro 
koncesionarja na tem javnem razpisu, so določena v raz-
pisni dokumentaciji.

Občina Sežana
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Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo po pooblastilu Vlade 
Republike Slovenije zastopa minister dr. Jernej Pikalo, 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju: ZSPD-
SLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13; v nadaljevanju: USPDSLS) 
in Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
države za organe državne uprave, pravosodne orga-
ne, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne 
agencije in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 101/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiško knjižna 
lastnica nepremičnine parc. št. 143/4, k.o. 657Maribor 
grad, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija, 
upravljavec pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, ki je tudi or-
ganizator javne dražbe. Uporabnik nepremičnine je Bi-
otehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, Maribor, ki 
nepremičnine ne potrebuje za izvrševanje svojih nalog 
v izobraževalni dejavnosti.

II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega 
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.

III. Opis predmeta prodaje
Predmet pogodbe je prodaja nepremičnine parc. 

št. 143/4, k.o. 657  Mariborgrad, ID znak: 657143/40, 
travnik, v površini 666 m2, ki se nahaja na lokaciji med 
mestnim parkom-Ribniško ulico in ulico Pod piramido. 
Po potrdilu o namenski rabi je razvidno, da je osnovna 
namenska raba po prostorskih sestavinah planskega 
akta, opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem 
območju naselja, medtem ko je podrobnejša namenska 
raba po prostorskem izvedbenem aktu po PUP, da gre 
za površine, namenjene za stanovanja (samo v manj-
šem delu cca 29 m2).

Območje se nahaja znotraj varovanega območja, 
opredeljenega s posebnim aktom oziroma predpisom 
o zavarovanju:

– kulturna dediščinaEŠD 424MariborMestno je-
dro

– nepremični kulturni in zgodovinski spomeniki – 
naselbinsko območje – pomembnejši kulturni spomenik 
– NO8 – Mariborsko mestno jedro

– varstveno območješirše območje III.
Nepremičnina je vključena v Register nepremične 

kulturne dediščine – ustanovljen na podlagi Pravilnika 
o registru nepremične kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št. 25/02, 66/09); Odlok o razglasitvi nepremič-
nin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
Občine Maribor (MUV, št. 5/92); Uredbo o vodovar-
stvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega 
polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11).

Nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno, prosta oseb in stvari.

IV. Predkupna pravica: na nepremičnini ne obsta-
ja predkupna pravica.

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi 223 v 2. 
nadstropju, dne 19. 6. 2013, ob 10. uri.

VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je pred-
met prodaje, je izklicna cena 22.720,00 EUR. Izklic-
no ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepre-
mičnine po sodno zapriseženem cenilcu, ocenjevana 
po stanju na dan 21. 9. 2012. Najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 
zakonsko določenega davka na promet z nepremičnina-
mi, ki ga plača kupec.

VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 
17. 6. 2013 plačati varščino v višini 20 % izklicne 
cene, t.j. 4.544,00 EUR na podračun proračuna Re-
publike Slovenije EZR 011006300109972, sklic 18 
333087200994860110, z navedbo »plačilo varščine 
– javna dražba Maribor grad«. Varščina bo uspelemu 
dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki 
ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez 
obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na 
njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za 
dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne 
nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka 
dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo 
kakorkoli razveljaviti.

VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugo-
dnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom 
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni 
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj 
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi 
najvišjo ceno.

IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, 
po zaključeni javni dražbi, za ceno, doseženo na javni 
dražbi. Če dražitelj v roku 15 dni na poziv prodajalca ne 
bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil 
in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
pravico zadržati vplačano varščino.

X. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec 
najkasneje v 30 dneh po prejemu podpisane in sklenje-
ne pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca 
oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja, in 
sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična 
oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Plačilo 
kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prav-
nega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje 
v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, 
se pogodba šteje za razdrto.

XI. Izročitev nepremičnine v last in posest: po pla-
čilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se 
bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v ze-
mljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na 
promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stro-
ški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa 
prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stro-

Javne dražbe
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ški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, 
sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.

Drugi pogoji in pravila:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizič-

ne osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slo-
venije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno 
je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in 
državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkazni-
co oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;

b. dražitelji, ki so pravne osebe ali s.p. morajo pred 
dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku 
ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od dneve objave razpisa. Tuji državljani 
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi 
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne 
morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izja-
vljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega 
transakcijskega računa;

c. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fi-
zičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno poobla-
stilo za udeležbo na dotični javni dražbi;

d. dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti do-
kazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto 
od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik 
pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku 
osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;

e. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 
o plačani 20 % varščini od izklicne cene za nepremični-
no, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa 
dražitelja in navedbo banke pri kateri je račun odprt, za 
primer vračila varščine;

f. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja po-
gojev iz alinej a. do e., bodo po sklepu komisije, ki 
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše 
v zapisnik;

g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše 
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem 
nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;

h. dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži 
parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpol-
njenimi podatki (davčna številka oziroma ID številka za 
DDV, EMŠO oziroma matična številka);

i. vzorec prodajne pogodbe in izjava iz g. in h. sta 
dražiteljem na voljo na spletni strani MIZŠ http://www.
mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_
stvarnim_premozenjem/;

j. nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno 
kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebi-
tne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane;

k. vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in 
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v iz-
virniku ali pa overjeno kopijo listine;

l. Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba 
se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti. Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo 
javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca 
in ki opravi izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je 
tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali 
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina 
ni prodana, dokler eden ne zviša cene. Izklicna cena 
oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je 
dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi 
za izklicno ceno. Javna dražba za prodajo nepremičnin 

je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto naj-
višjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, le dokler ni končan zapisnik o poteku 
javne dražbe, katerega kopijo prejme vsak dražitelj. 
Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči še 
telefonsko številko;

m. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana 
varščina brez obresti.

XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave 
dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport, kontaktna oseba Smilja Jarni, elektronski 
naslov: Smilja.Jarni@gov.si, tel. 01/4784625.

Republika Slovenija  
Vlada Republike Slovenije

Št. 0093/2013 Ob-2729/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 
sprejel župan Zoran Janković,

javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti  

Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321.

Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena
2.1. Predmet javne dražbe je naslednja ne-

premičnina: stanovanje z začasno identifikacijsko 
št. 1728237903, v tlorisni površini 94,90 m2 (s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in 
zemljišču), ki se nahaja v I. nadstropju stavbe, z naslo-
vom Gornji trg 13 v Ljub ljani, ki je povezana z nepremič-
nino s parc. št. 41.S in 45/2, k.o. Ljub ljana mesto, ki po 
podatkih GURS v naravi predstavlja stavbišče, v izmeri 
415 m2 in njivo, v izmeri 124 m2 in je vpisana v Zemljiški 
knjigi Okrajnega sodišča v Ljub ljani, v katastrski občini 
Ljub ljana mesto.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stav-
bo, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet te javne 
dražbe, ni vzpostavljena. Stanovanje ima začasno id. 
št., ki jo je dodelila Zemljiška knjiga v skladu z Uredbo 
o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo raču-
nalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov s podatki 
zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01).

2.3. Izhodiščna cena: 93.500,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmer-

jen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača pro-
dajalec.

3. Najnižji znesek višanja
3.1 Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
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4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«.

4.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil 
najvišjo ceno.

4.4. Uspeli dražitelj 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 Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino.

4.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, št.: 012610100000114, sklic 
na številko 756012600003, v roku 30 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Ku-
pec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vrši-
la dne 18. 6. 2013, na sedežu Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana, 
v sejni sobi v III. nadstropju, ob 10. uri. Kandidati se 
bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izka-
zati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne 
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na 
nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno pri-
javi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, v primeru, če se v imenu ponudnika 
javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba ozi-
roma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik.

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki 
je overjena.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun 
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 012610100000114, sklic na številko: 
756012600003, z navedbo »plačilo varščine – javna 
dražba Gornji trg 13«.

8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na 

javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremič-
nini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu 
Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana: 
kontaktna oseba Mira Kastelic, tel. 01/3061439 ali Kar-
men Pintar Oblak, tel. 01/3061546.

Ogled nepremičnine bo 11. 6. 2013, med 9. in 9.45.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »vide-

no–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Prodajalec poravna pripadajoči davek na pro-

met z nepremičninami ter stroške notarske overitve 
podpisa prodajalca, kupec pa nosi stroške povezane 
z zemljiško knjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist.

10.4 Javna dražba za nepremičnino je končana, 
ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu 
RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana, www.jssmol.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

Št. 90011/2013116 Ob2769/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2013

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 9 

v pritličju, v izmeri 163,16 m2, z ID oznako nepremič-
nine 17252739 v stavbi št. 273, na naslovu Gospo-
svetska cesta 12 v Ljub ljani, parc. št. 17252409/00 in 
17252410/00, k.o.1725Ajdovščina. Zemljiško knjižno 
stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje 
nepremičnina ni zasedena z najemnikom.

Izklicna cena: 284.750,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.2. Predmet javne dražbe so prostori, v skupni 

izmeri 650,23 m2, ki se nahajajo v stanovanjski stav-
bi, na naslovu Gornji trg 30, z ID oznako 17283662, 
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17283663, 17283664, 17283665, 172836610, 
172836611, 172836612, 172836613, 172836614, 
172836615, 172836616, 172836617, 172836618, 
172836619, 172836620, parc. št. 317 (id. 1728 
317/00), k.o. 1728 Ljub ljana Mesto. Zemljiško knjižno 
stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina 
v času prodaje ni zasedena z najemnikom.

Izklicna cena: 228.735,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 4, v skupni izmeri 15,96 m2, na naslovu Grablo-
vičeva 62 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1727199014, v k.o. 1727Poljansko predmestje (tr-
govina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje 
za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Ku-
pec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in 
obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.

Izklicna cena: 23.040,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno 

zemljišče: parc. št. 2056/2 stavba, v izmeri 21 m2, go-
spodarsko poslopje, v izmeri 331 m2, dvorišče, v izmeri 
118 m2, skupaj 470 m2, z ID oznako št. 26362056/20, 
k.o. Bežigrad.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne obči-
ne Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) 
nahaja v območju urejanja BE63 z namensko rabo CU 
– osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena je 188.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino za poslovne prostore bo kupec poravnal 

na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana številka: 012610100000114, sklic na 
številko: 000431000 v 15 dneh od dneva sklenitve pro-
dajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem 
znesku.

Kupnino za zemljišče parc. št. 26362056/20, k.o. 
Bežigrad bo kupec poravnal na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana odprtega 

pri Banki Slovenije številka: 012610100000114, sklic 
na številko: 007432000 v 15 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkra-
tnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 6. 2013, na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom ob 13. uri, po naslednjem vrstnem 
redu:

– poslovni prostor na naslovu Gosposvetska 12, 
ob 13. uri,

– prostori na naslovu Gornji trg 30, ob 13.20,
– poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 62, ob 

13.40,
– zemljišče parc. št. 26362056/20, k.o. Bežigrad, 

ob 14. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 

javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb)

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 
10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniške-
ga računa Mestne občine Ljub ljana številka:

– 012610100000114, sklic na številko: 000431000, 
z navedbo »Plačilo varščine – Javna dražba za poslovni 
prostor št. ____ na naslovu________«;

– 012610100000114, sklic na številko: 007432000, 
z navedbo: – »Plačilo varščine – Javna dražba za zemlji-
šče k.o. Bežigrad, parc. št. 2056/2«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli 
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o nepremičninah poslovnih prostorih, 
informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo 
interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni 
osebi Marini Anžur, tel. 01/3061134, elektronska pošta: 
marina.anzur@Ljub ljana.si in kontaktni osebi Mihaeli 
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Topolovec Šiker, tel. 01/3061195, elektronska pošta: 
mihaela.siker@Ljub ljana.si.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih 
javne dražbe in podatke o nepremičninah zemlji-
šče parc. št. 2056/2, k.o. Bežigrad, informacije za 
ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na 
Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Gea 
Hančič,tel. 01/3061068, elektronska pošta: gea.han-
cic@Ljub ljana.si.

Ogled nepremičnin bo možen po predhodnem do-
govoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 11019/201341 Ob2725/13

Svet Centra za socialno delo Ljub ljana Moste Polje 
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: UI104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: UI34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 
Odl.US: UI11/0745, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZU-
PJS, 57/12) v skladu z 28. in 31. členom Statuta Centra 
za socialno delo Ljub ljana Moste Polje ter na podlagi 
sklepa seje Sveta Centra za socialno delo Ljub ljana 
Moste Polje z dne 25. 4. 2013, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljub
ljana Moste Polje.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Za-
kona o socialnem varstvu, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih 
izkušenj;

ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o so-

cialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, pet let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljene-
ga programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, 
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direk-
torjem se sklene delovno razmerje za določen čas tra-
janja mandata. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo 
kandidati predložiti življenjepis in program dela z vizijo 
za mandatno obdobje.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev v roku osem dni od objave raz-
pisa, na naslov: Center za socialno delo Ljub ljana Moste 
Polje, Zaloška cesta 69, 1000 Ljub ljana, z oznako na 
ovojnici »Ne odpiraj – razpis za direktorja«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po kon-
čanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo  
Ljub ljana Moste Polje

 Ob2726/13

Svet Centra za socialno delo Novo mesto na pod-
lagi sklepa 3. dopisne seje z dne 20. 5. 2013 v skladu 
z določili Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – Odl. 
US, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) ter 23. člena 

Statuta Centra za socialno delo Novo mesto razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Novo mesto.

Skladno s Statutom Centra za socialno delo Novo 
mesto mora kandidat/ka poleg splošnih, z zakonom 
določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, do-
ločene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialne, psiho-
loške, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, 
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer 
delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specia-
lizacijo) in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno 
izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
(socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih speci-
alnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene 
smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustre-
zno specializacijo), dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje ozi-
roma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začet-
ka opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas tra-
janja mandata. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj ter vizijo razvoja zavoda, naj kandidati pošljejo 
v zaprti ovojnici, z opombo »Ne odpiraj – prijava na raz-
pis«, na naslov: Center za socialno delo Novo mesto, 
Resslova ulica 7b, 8000 Novo mesto. Nepopolne vloge 
bodo takoj izločene.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku 
v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

Svet Centra za socialno delo Novo mesto

Št. 53/13 Ob2734/13

Na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/2007 – UPB5, 36/08, 58/09 in popr. 64/09 
ter 65/09, 20/2011 in 40/12 – ZUJF)« ter sklepa 4. seje 
Sveta šole Gimnazije in srednje šole Kočevje, z dne 
9. 5. 2013, Svet GSŠ Kočevje, Ljub ljanska c. 12, 1330 
Kočevje, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje za ravnatelja/rav-

nateljice Gimnazije in srednje šole Kočevje izpolnjevati 
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu 
s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom ZOFVI ter preho-
dne določbe 143. in 145. člena ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 12/96 in 23/96), po 43. členu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja – ZOFVI A (Uradni list RS, št. 64/01) 
ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Razpisi delovnih mest
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– ZOFVIH (Uradni list RS, št. 58/09 in popr. 64/09 ter 
65/09) ter ZOFVII) (Uradni list RS, št. 20/11) ter Zakona 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 40/12) 
in v skladu z 38. členom Zakona o osnovni šoli – ZOsn 
(Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 in spremembe 102/07, 
87/11 ter Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF), in sicer:

1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),

2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja v skladu z zakonom,

4. ima pridobljeno pedagoškoandragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

11. da predloži svoj program vodenja Gimnazije in 
srednje šole Kočevje.

Kandidat/ka mora imeti pedagoško-andragoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje Gimnazije in srednje šole Kočevje ter 
usposobljenost za delo z računalnikom, izkazane delov-
ne uspehe pri pedagoškem in drugem delu, iz katerih 
izhaja, da bo kandidat/ka lahko uspešno opravljal dela 
in naloge poslovodnega/strokovnega vodje.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandat 5 let. 
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 5 let, 
s pričetkom mandata 1. 9. 2013.

Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa 
na naslov: »SVET GSŠ Kočevje, Ljub ljanska c. 12, 1330 
Kočevje«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« 
pošljete: Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepi-
sa, programom vodenja in s priloženimi kopijami doka-
zil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: overjeno kopijo 
diplome/spričevala, potrdila o opravljenem strokovnem 
izpitu, potrdila o pridobljeni pedagoški izobrazbi in do-
kazila o doseženem 5letnem obdobju dela v vzgoji in 
izobraževanju (overjena kopija delovne knjižice ali dru-
go dokazilo o obdobju dela v VIZ), potrdilo o opravljeni 
ravnateljski šoli/ ravnateljskem izpitu, overjeno kopijo 
odločbe o nazivu, druga potrdila) ter original potrdi-
la o nekaznovanosti (od Ministrstva za pravosodje) in 
potrdilo o ne uvedenem kazenskem postopku (Od pri-
stojnega Okrajnega sodišča) (107.a člen ZOFVI), staro 
največ 8 dni.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v roku 4 mesece od objave razpisa.

S pomanjkljivimi prijavami svet ravnal kot z nepo-
polnimi vlogami smiselno po ZPP.

SVET GSŠ Kočevje

Št. 030126 Ob2735/13

Na podlagi 35. in 36. člena Statuta Zdravstvenega 
doma Trbovlje in sklepa z 10. seje sveta z dne 22. 5. 

2013, Svet zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje, raz-
pisuje

strokovnega vodjo Zdravstvenega doma Trbo-
vlje, za mandatno dobo 4 leta.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora 
kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da je zdravnik specialist dejavnosti zdravstvene-
ga doma,

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zdra-
vstveni stroki.

Strokovni vodja opravlja dela strokovnega vodje 
poleg svojega dela polovičen delovni čas.

Kandidati naj svoje prijave opremijo z dokazili o iz-
polnjevanju razpisnih pogojev v roku 8 dni po objavi in jih 
pošljejo na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska 
cesta 12, 1420 Trbovlje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje

Št. 9000-9/2013-2 Ob-2738/13

Svet Centra za socialno delo Slovenska Bistrica na 
podlagi 34. in 35. člena Za kona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/I/94 Odl. US: UI104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: UI34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 122/07 Odl. US: UI11/0745, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS in 57/12), 32. člena Statuta Cen tra za 
socialno delo Slovenska Bistrica in sklepa Sveta Centra 
za socialno delo Slovenska Bistrica z dne 21. 5. 2013, 
razpi suje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Slovenska Bistrica.

Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, 
ki poleg splošnih pogojev, do ločenih z zakonom, izpol-
njuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem 
varstvu, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna iz obrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj,

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. čle na Zakona 

o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje social no varstve-
nega zavoda, ki ga določa Soci alna zbornica v soglasju 
s Strokovnim sve tom Republike Slovenije za splošno iz-
obraževanje. Če nima opravljenega programa za vode-
nje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji man dat na 
podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim/o 
direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen 
čas trajanja mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, 
kratkim življenjepisom in vizijo razvoja za mandatno ob-
dobje, pošljite v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: 
Svet Centra za socialno delo Slovenska Bistrica, Ljub
ljanska c. 16, 2310 Slov. Bistrica, s pripisom »Razpis za 
direktorja/ico – Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni/e v za-
konitem roku.

Svet Centra za socialno delo  
Slovenska Bistrica
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 Ob2768/13

Občina Litija, Jerebova 14, Litija, na podlagi 34. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 
– Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in 11. člena Odloka o ustanovitvi Jav-
nega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni 
list RS, št. 79/12), objavlja javni razpis za prosto delovno 
mesto

direktor/ica Javnega zavoda za kulturo, mladino 
in šport Litija.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas – za 5letni mandat, za polni 
delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se 
opravljajo na sedežu zavoda Trg na Stavbah 8a, Litija.

Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih po-
gojev:

– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo najmanj visokošolsko strokovno ali uni-

verzitetno izobrazbo družboslovne smeri oziroma sto-
pnjo izobrazbe družboslovne smeri, ki v skladu z zako-
nom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni te zahtevane 
izobrazbe ter opravljen strokovni izpit s področja svojega 
dela,

– da imajo najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na 
primerljivih delovnih mestih ter ustrezne organizacijske 
sposobnosti,

– da obvladajo slovenski jezik in izkazujejo znanje 
vsaj enega tujega svetovno znanega jezika,

– da strokovno poznajo delo in področja delovanja 
zavoda.

Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis 
priložiti:

– izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in poo-
blastilo, da kandidat dovoljuje Občini Litija pridobivanje 
podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev iz 
uradnih evidenc,

– kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana 
izobrazba,

– kopijo dokumenta, iz katerega bo razvidno, da 
ima opravljen strokovni izpit,

– kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov-
nih izkušenj,

– program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda 
za naslednje mandatno obdobje.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na na-
slov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, s pripisom: 
»Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja JZKMŠ 
Litija«, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS 
in v enem od dnevnih časopisov, ki izhajajo na celotnem 
območju RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh 
po opravljenem izboru. Obvestilo o končanem izbirnem 
postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Litija: 
http://www.litija.si.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko 
pridobijo na Občini Litija, Jerebova 14, Litija, odgovorna 
oseba: Matija Habe, tel. 01/8963434, vsak dan med 
9. in 12. uro oziroma po e-pošti: matija.habe@litija.si.

Občina Litija

Št. 9000-1/2013 Ob-2773/13

Svet Centra za socialno delo Ruše na podlagi 
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US: UI 104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US UI34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, 56. in 
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 
Odl. US: UI11/0745, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZU-
PJS, 57/12), 26. in 27. člena Statuta Centra za socialno 
delo Ruše ter sklepa 3. korespondenčne seje Sveta 
Centra za socialno delo Ruše, z dne 20. 5. 2013, razpi-
suje delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ruše.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-
du s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobraz-
bo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 
pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po 
Zakonu o socialnem varstvu

ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Za-

kona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delov-
nih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, 
ki jo opravlja ta socialno varstveni zavod in opravljen 
strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,

– da ima opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljene-
ga programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, 
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati:
– izdelati program dela za mandatno obdobje in 

priložiti reference o dosedanjem delu.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di-

rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju 
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave 
razpisa, na naslov: Center za socialno delo Ruše, Hme-
ljarska ul. 8, 2342 Ruše, z oznako na ovojnici: »Razpis 
za direktorja«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po 
končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo Ruše

 Ob2784/13

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Manka Go-
larja Gornja Radgona, z dne 8. 5. 2013 ter na podlagi 
soglasja za objavo razpisa za delovno mesto ravnatelja, 
ki ga je izdal župan Občine Gornja Radgona dne 23. 5. 
2013, Sveta zavoda Vrtca Manka Golarja Gornja Rad-
gona, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP2D).
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Kadidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 29. 10. 2013.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/na za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila: o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, kra-
tek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in 
potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postop-
ku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet zavoda Vrtca Manka Golarja Gornja Rad-
gona, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Manka Golarja  
Gornja Radgona
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Št. 478296/20123 Ob2750/13

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 
16/08), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije objavlja

javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice  

za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje 
vojaškega kluba in trgovine

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Vojkova 55, 1000 Ljub ljana.

2. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Vojaški 
klub in trgovina.

3. Predmet javnega razpisa: podelitev stavbne pra-
vice za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje vo-
jaškega kluba zunaj ograjenega kompleksa ob telova-
dnici pri vojašnici Edvarda Peperka v Ljub ljani na delu 
zemljišča, cca 400,00 m2, s parcelno številko 127/60, 
k.o. 1370Moste.

4. Pogoji, ki se nanašajo na javni razpis
4.1 Pogoji in postopek podpisa pogodbe o podelitvi 

stavbne pravice
Predmet razpisa je podelitev stavbne pravice za iz-

gradnjo, investiranje, upravljanje, trženje objekta »voja-
škega kluba« ob telovadnici pri vojašnici Edvarda Peper-
ka, Leskoškova ulica 7 v Ljub ljani v približnih okvirih idej-
ne zasnove kluba, infrastruktura in objekti ter zunanja 
ureditev, ki jo je izdelal naročnik v mesecu juniju 2012.

Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli 
za 20 let.

S prenehanjem stavbne pravice postane objekt se-
stavina nepremičnine (zemljišča) ter last lastnika ze-
mljišča.

Ministrstvo za obrambo bo izbralo ponudnika za iz-
gradnjo, investiranje, upravljanje, trženje vojaškega klu-
ba ob telovadnici pri vojašnici Edvarda Peperka v Ljub-
ljani na podlagi prejetih idejnih zasnov.

4.2. Ogled nepremičnin, ki so predmet javnega 
poziva: nepremičnine, ki so predmet javnega poziva si 
je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na Sek-
torju za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za 
obrambo.

4.3 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina go-
spodarskih sub jektov, ki ji bo naročilo oddano

Ponudnik lahko nastopa kot samostojni gospodar-
ski sub jekt.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru skupne ponudbe ponudniki izberejo za-

stopnika skupine ponudnikov, ki je odgovoren za koor-
dinacijo med naročnikom in ponudniki in zastopa po-
nudnike pred naročnikom ter podpiše oziroma parafira 
ponudbo.

Naročnik bo od izbranega ponudnika (samostojni 
ponudnik ali skupina ponudnikov) pred podpisom po-
godbe o podelitvi stavbne pravice zahteval, da izbrani 
ponudnik ali skupina ponudnikov ustanovi družbo, ki bo 
podpisala pogodbo o podelitvi stavbne pravice.

Po podpisu pogodbe o stavbni pravici bo novou-
stanovljena družba imetnik vseh pravic in obveznosti.

4.4. Nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico (v na-

daljevanju: nadomestilo) znaša skupaj 105.200,00 € 
brez 20 % DDV.

Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno 
pravico plačal v enkratnem znesku v roku 30 dni od iz-
stavitve računa s strani Ministrstva za obrambo.

Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na 
dodano vrednost.

5. Razpisna dokumentacija: razpisni dokumentaciji 
s prilogami ter idejno zasnovo naročnika so na voljo na 
zgoščenki pri kontaktni osebi Mariji Soklič na naslovu: 
Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z ne-
premičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana.

6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zve-

zi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe, mora 
najkasneje sedem dni pred skrajnim rokom za spreje-
manje ponudb zastaviti vprašanja na elektronski naslov 
kontaktne osebe: marija.soklic@gov.si.

Dodatna pojasnila in dokumentacija v zvezi z raz-
pisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana 
na elektronski naslov najpozneje šest dni pred skrajnim 
rokom za sprejemanje ponudb.

7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti 

na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 
SI1000 Ljub ljana, do 21. 6. 2013, do 15.30.

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti 
ali predložiti osebno v glavni pisarni na sedežu ministr-
stva v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:

– vidna označba »Ne odpiraj – za javni razpis: 
»Vojaški klub«,

– naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 
1000 Ljub ljana,

– naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje bo dne 26. 6. 2013 

ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Sektor 
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljub ljana, v sejni sobi III. nadstropje. Najboljši po-
nudnik bo obveščen po pošti najkasneje v roku 15 dni 
od odpiranja ponudb.

9. Drugi pogoji
Ministrstvo za obrambo lahko kadarkoli ustavi po-

stopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega 
posla.

Ponudniki sami krijejo nastale stroške v postopku 
javnega poziva.

Ministrstvo za obrambo

Št. 63164/20133 Ob2785/13

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru1, 112/07 in 9/11), v skladu z Usmeritvami Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje 
raziskovalnih programov – javni poziv in javni razpis 
v letu 2013, št. 430160/2013/1, z dne 27. 5. 2013 ter 
na podlagi 8. in 64. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-

Druge objave
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iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 63191/20132 z dne 18. 3. 2013 ter Sklepa o izdaji 
Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov 
za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezulta-
tih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2013, 
št. 63164/20131, z dne 28. 5. 2013, objavlja

javni poziv
za predložitev raziskovalnih programov  

za naslednje obdobje financiranja  
in poročil o rezultatih raziskovalnih programov  

za obdobje 2009–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega poziva: predmet javnega pozi-
va je financiranje raziskovalnih programov za izvajanje 
javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in od-
daja poročil o rezultatih raziskovalnih programov.

3. Subjekti javnega poziva: javni poziv je namenjen 
javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskoval-
nim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim vi-
sokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika 
Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki se jim do in 
v letu 2013 iztečejo pogodbe o financiranju raziskovalnih 
programov, sklenjene za obdobje od 1. 1. 2009 dalje (v 
nadaljnjem besedilu: upravičeni prijavitelj).

4. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih programov za nasle-

dnje obdobje financiranja in pogoji za vodjo raziskoval-
nega programa so določeni v Pravilniku o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih), 
v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 41/09 in 72/11 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik 
o kriterijih za vodjo projekta), v Usmeritvah Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport za financiranje razi-
skovalnih programov – javni poziv in javni razpis v letu 
2013, št. 430160/2013/1, z dne 27. 5. 2013 (v nadalj-
njem besedilu: usmeritve) in konkretizirani v Metodologiji 
ocenjevanja prijav za razpise, št. 63191/20132 z dne 
18. 3. 2013 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Upravičenemu prijavitelju bodo na podlagi ocenje-
valnega postopka odobreni raziskovalni programi okvir-
no v obsegu, kolikor je znašal njegov skupni obseg 
financiranja raziskovalnih programov iz 3. točke tega 
poziva.

Upravičeni prijavitelj lahko glede na omejen obseg 
iz prejšnjega odstavka, na poziv posreduje dodatne 
prijave, in sicer:

– do eno prijavo več, če se zaključi financiranje do 
vključno 10 raziskovalnim programom,

– do dve prijavi več, če se zaključi financiranje do 
vključno 20 raziskovalnim programom,

– do tri prijave več, če se zaključi financiranje do 
vključno 30 raziskovalnim programom,

– do štiri prijave več, če se zaključi financiranje do 
vključno 40 raziskovalnim programom.

V primeru, da bo agencija prejela več dodatnih pri-
jav, kot je določeno v prejšnjem odstavku, bo pozvala 
prijavitelja, da v roku sedmih dni s pisno izjavo odstopi 
od določenega števila prijav. V nasprotnem primeru bo 
agencija s sklepom zavrgla vse dodatne prijave.

Če je programska skupina sestavljena iz več pro-
gramskih skupin na različnih JRO in raziskovanih orga-
nizacijah s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: RO s kon-
cesijo), je prijavitelj lahko le tista JRO, v kateri je oziroma 
bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega 
programa zaposlen vodja raziskovalnega programa (v 
nadaljnjem besedilu: matična JRO).

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki 
jih določa pravilnik o kriterijih za vodjo raziskovalnega 
projekta ter v skladu z metodologijo dosegati mejne 
vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A4 ter A1, 
A2, A3 in A4), ki so določene za vsako vedo oziroma 
področje, in sicer:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika
in
A1+A2+A3+A4 = 5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 = 5,0 tehnika in A3 (GOSP) = 0,2
A1+A2+A3+A4 = 2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 = 2,0 družboslovje in klinična medi-

cina
A1+A2+A3+A4 = 2,5 humanistika
Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede 

izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.
Programsko skupino sestavljajo raziskovalci in teh-

nični sodelavci. Raziskovalci in tehnični sodelavci mora-
jo biti zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja 
raziskovalni program. Število oziroma delež tehničnih 
sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega 
programa, mora biti v skladu z Uredbo o normativih in 
standardih za določanje sredstev za izvajanje razisko-
valne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba o normativih in standardih). V pro-
gramski skupini sodelujejo tudi mladi raziskovalci in 
vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih 
virov. Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja 
le ene programske skupine.

Programsko skupino sestavljajo vodja programske 
skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znano-
sti (skupaj najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter 
strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziro-
ma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO 
oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma 
RO s koncesijo v programski skupini vsaj en raziskova-
lec z doktoratom.

5. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za oce-

njevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih 
programov so definirani v pravilniku o postopkih in kon-
kretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. 
Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so 
opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 
skupine raziskovalcev,

– družbenoekonomska oziroma kulturna relevan-
tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev,

– raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.
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Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (ocene A1, A2 in A4) in za posamezno znan-
stveno vedo, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi 
in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantita-
tivne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah 
SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključ-
ka javnega poziva (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov 
na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija prido-
bila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse, 
ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za čla-
ne programskih skupin upoštevala samo podatke, ki 
so vpisani v obrazce ARRSRPROGVPETOSTA in 
ARRSRPROGVPETOSTC v zadnjih petih letih, na 
katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za toč-
nost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, 
ki še niso člani nobene programske skupine, vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRSRPROGVPETOSTD/2013, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 1. 7. 2013 do 12. ure oddajo po 
elektronski pošti na naslov vpetost-program-2013-D@
arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni 
poziv za raziskovalne programe – podatki za vpetost« 
mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 1. 7. 2013 do 
12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev 
samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vklju-
čen v programsko skupino.

6. Okvirna višina sredstev javnega poziva
Predvideni obseg za realizacijo tega poziva letno 

znaša 150 FTE, kar po trenutno veljavni ceni razisko-
valne ure znaša okvirno 9.000.000 EUR. Javni poziv bo 
realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskoval-
nega programa se bo upoštevala cenovna kategorija 
raziskovalnega programa, ki bo veljala na dan zaključka 
tega poziva.

Glede na obremenitve raziskovalcev z razisko-
valnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republi-
ke Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe 
o normativih in standardih, financirala posameznega 
raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, 
vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna 
letna obremenitev raziskovalca za posamezni program 
je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja posamezne 
raziskovalne organizacije, ki bo izvajala raziskovalni pro-
gram, znaša 170 ur.

7. Obdobje financiranja
Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financira-

nja raziskovalnih programov je 1. 1. 2014.
Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni 

program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbrane 
raziskovalne programe bo agencija financirala za obdo-
bje treh, štirih, petih ali šestih let. Izbranemu raziskoval-
nemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih 
ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg razisko-
valnih ur za vsa leta trajanja raziskovalnega programa.

8. Izbor raziskovalnih programov
Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po 

postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postop-
kih, ta poziv in metodologija.

V primeru, da strokovno telo v financiranje predlaga 
večje število prijav, kot se na JRO zaključi raziskovalnih 
programov, se pri določitvi sredstev za raziskovalne 
programe, ki bodo sprejeti v financiranje, upoštevajo 
sredstva, ki so jih za izvajanje raziskovalnih programov, 
raziskovalnih projektov in usposabljanje mladih razisko-

valcev člani programske skupine v preteklem obdobju 
financiranja prejeli od agencije. Merilo za navedeni ka-
zalec je letno povprečje vsote sredstev agencije za razi-
skovalne projekte in za usposabljanje mladih raziskoval-
cev deljeno s povprečnimi letnimi sredstvi agencije za 
raziskovalne programe, upoštevano za preteklo obdobje 
izvajanja raziskovalnih programov. Podatke pridobi in 
izračuna agencija.

Za predlagane dodatne prijave iz tretjega in četr-
tega odstavka 4. točke tega poziva bo obseg razisko-
valnih programov izračunan tako, da bo vrednost me-
rila iz prejšnjega odstavka, približno enaka povprečni 
vrednosti merila na posamezni vedi, vendar ne več kot 
ustreza številu zaprošenih raziskovalnih ur in ne manj 
kot znaša minimalni obseg raziskovalnega programa, 
zaradi česar se lahko zmanjša obseg ostalih razisko-
valnih programov.

Strokovno telo pripravi predlog prednostnega se-
znama finančno ovrednotenih prijav raziskovalnih pro-
gramov. Predloge obravnava ustrezen znanstveni svet 
vede (v nadaljnjem besedilu: ZSV) in izda priporočila za 
Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). 
ZSA obravnava predloge prednostnih seznamov prijav 
in priporočila ZSV ter sprejme predlog sklepa o izboru 
prijav s predlogom prednostnega seznama finančno 
ovrednotenih raziskovalnih programov in določi obdobje 
trajanja. Sklep o izboru raziskovalnih programov sprej-
me direktor agencije na predlog ZSA.

9. Prijava na javni poziv
Prijava na javni poziv se kot Prijavna vloga (Obra-

zec ARRSRPROGJPPrijava/2013) izpolnjuje na sple-
tnem portalu agencije eObrazci.

V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega pro-
grama, je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijavne 
vloge (Obrazec ARRSRPROGJPPrijava/2013) in Po-
ročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 
2009–2013 (Obrazec ARRSRPROGVP/2013 – v na-
daljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba obrazca 
se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. 
Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni od-
dano poročilo o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evi-
dence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci 
v matični JRO, zastopniki matične JRO, pooblaščenci 
zastopnikov matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava 
na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGENCA, SIGOVCA, 
NLBCA, POSTArCA ali HALCOMCA),

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v JRO ali agencija).

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjujeta v slo-
venskem in angleškem jeziku – izpolnjena morata biti 
v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-
na predloga raziskovalnega programa šteje za poslov-
no skrivnost.

10. Pozivna dokumentacija
Izvajalci raziskovalnih programov na jav-

ni poziv posredujejo prijavno vlogo (Obrazec 
ARRSRPROGJPPrijava/2013) in poročilo o rezultatih 
(Obrazec ARRSRPROGVP/2013). V primeru prijave 
novega raziskovalnega programa se posreduje le pri-
javna vloga (Obrazec ARRSRPROGJPPrijava/2013).

Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje doku-
mente:

– Obrazec ARRSRPROGJPPrijava/2013: Prijav-
na vloga,
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– Obrazec ARRSRPROGVP/2013: Poroči-
lo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 
2009–2013,

– Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za financiranje raziskovalnih programov – javni 
poziv in javni razpis v letu 2013, št. 430160/2013/1, 
z dne 27. 5. 2013,

– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 63191/20132 z dne 18. 3. 2013.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

11. Način, oblika in rok za predložitev prijav
11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih 

z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se kot prijavna vloga na 

obrazcu ARRSRPROGJPPrijava/2013 in poročilo 
o rezultatih na obrazcu ARRSRPROGVP/2013 izpol-
nita in oddata na spletni portal agencije eObrazci. Od-
dana prijava je popolna, če je opremljena z obema 
digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba matične JRO in vodja raziskovalnega programa). 
Prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) morajo biti 
oddane do vključno 1. 7. 2013 do 12. ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil 
o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker 
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na 
spletni portal ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12. ure.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih 
brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 
programa nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga 
in poročilo o rezultatih oddata v elektronski obliki kot 
nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pa-
pirnati obliki, ki morata biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe ma-
tične JRO in vodje raziskovalnega programa ter žigom 
matične JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo (prijavno vlogo in poročilo o re-
zultatih) je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava – Poziv za programe« in obve-
zno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci 
(ARRSRPROGJPPrijava/2013/...), z oznako vede na 
ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke Prijavne vloge) ter na-
zivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravo-
časno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal 
ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12. ure in v papirnati 
obliki prispe v glavno pisarno agencije do 1. 7. 2013 do 
12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana pri-
poročeno po pošti iz Slovenije do 1. 7. 2013 do 12. ure 
(poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-

pisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 11.1. – 
elektronska; točka 11.2. – elektronska in papirnata) ter 
vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa javni 
poziv. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na 
poziv prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo 
dopolnil v zahtevanem roku.

11.4. Oddaja prijave za RO s koncesijo
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 

poleg matične JRO izvaja tudi RO s koncesijo, mora 
RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o re-

zultatih) v papirnati obliki oddati na Javni razpis za po-
delitev koncesije javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki bo obja-
vljen v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis). RO s koncesijo to stori tako, da 
natisnjeno prijavo, ki jo je matična JRO oddala na por-
talu eObrazci, z ustreznimi podpisi ter v skladu z roki in 
določili javnega razpisa, posreduje na agencijo.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v sredo, 3. 7. 2013 

ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno 
označene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za 
prijavo na poziv ali na kateri poziv se prijava nanaša, 
ali ni razviden prijavitelj) in prepozno oddanih oziroma 
prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obrav-
navala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno 
s pravilnikom o postopkih.

13. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni 
o izidu poziva: predlagatelji bodo o rezultatih ocenje-
vanja raziskovalnih programov in izboru v financira-
nje predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2013.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo pozivno dokumentacijo

14.1. Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

14.2. Vse dodatne informacije v zvezi 
s pozivom dobijo interesenti na spletni strani agenci-
je http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (kontaktni osebi: Sil-
via Bodanec, tel. 01/4005934 in Marko Belavič, 
tel. 01/4005941).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 1301402 Ob2727/13

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na 
podlagi sklepa o prodaji z dne 19. 3. 2013 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1) parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno, nezazidano 

stavbno zemljišče, v izmeri 366 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 19.800,00 EUR;

2) parc. št. 41/1, 40/1, 40/3, k.o. 680 – Tezno, ne-
zazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 914 m2 
– izhodiščna vrednost prodaje znaša 104.500,00 EUR;

3) parc. št. 1034/2, k.o. 452 – Dolena, zazidano 
stavbno zemljišče – stanovanjski objekt z gospodarskim 
poslopjem, na naslovu Dolena 36a, Videm, v izmeri 
1.116,00 m2 (neto tlorisna površina stanovanjske stavbe 
znaša 200,10 m2, neto tlorisna površina gospodarskega 
objekta znaša 26,60 m2), ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 – 
Dolena, deloma nezazidano stavbno zemljišče, deloma 
kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.981 m2 – skupna izho-
diščna vrednost prodaje znaša 78.850,00 EUR;

4) parc. št. 656/4, k.o. 991 – Orla vas, nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 117,00 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 3.000,00 EUR;
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5) parc. št. 329/471, k.o. 991 – Orla vas, nezazida-
no stavbno zemljišče, v izmeri 585,00 m2 – izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 27.000,00 EUR,

– pri delu (48 m2) nepremičnine parc. št. 329/471, 
k.o. 991 – Orla vas, je Republika Slovenija, zanjo DARS 
d.d. s služnostno pogodbo dovolila vpis služnosti izgra-
dnje in vzdrževanja dostopne ceste z vgrajeno infra-
strukturo, v korist Občine Polzela za dobo največ 30 let, 
služnostna pravica ni vknjižena v zemljiški knjigi;

6) parc. št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 187.s, k.o. 
1012 – Vransko, kmetijsko zemljišče, v skupni izme-
ri 3.052,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 
6.000,00 EUR;

7) parc. št. 4318/2, k.o. 1959 – Domžale in parc. 
št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovica, nezazidano stavbno 
zemljišče, v skupni izmeri 1.129,00 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 95.000,00 EUR;

8) parc. št. 718/3, 719/3, 743/13, 745/1, 746/0, vse 
k.o. 2180 – Žirovnica, nezazidano stavbno zemljišče, 
v skupni izmeri 2.632,00 m2 – izhodiščna vrednost pro-
daje znaša 126.000,00 EUR;

– pri nepremičnini parc. št. 743/13, k.o. 2180 – Ži-
rovnica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravi-
ca ureditve in vzdrževanja cestnega priključka z javno 
razsvetljavo ter plinovoda v obsegu posega do 32 m2 
v korist RP investicije d.o.o., služnost izgradnje in vzdr-
ževanja fekalnega kanala OPC1 dolžine do 2 m v korist 
Občine Žirovnica, služnost dostopa in prevoza preko te 
parcele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je v površini 
do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parce-
le, vse za čas delovanja zbirnega centra za komunalne 
odpadke v OPC Žirovnica v korist Občine Žirovnica, slu-
žnost dostopa in prevoza preko te parcele po dostopni 
cesti OPC Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena 
na skrajnem zahodnem delu parcele, vse za čas obra-
tovanja poslovnega objekta v OPC Žirovnica v korist 
Saxonia – Franke d.o.o. ter služnost dostopa in prevoza 
preko te parcele po dostopni cesti v OPC Žirovnica, ki je 
v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem 
delu parcele v korist Exacta normalije d.o.o.;

– pri nepremičnini parc. št. 718/3, k.o. 2180 – Žirov-
nica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica 
izgradnje in vzdrževanja vodovoda v obsegu posega 
do 8 m2 (križanje na sredini parcele v smeri sever–jug) 
v korist RP investicije d.o.o.;

9) parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše, nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 494,00 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 67.500,00 EUR;

10) parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofije, nezazidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 181,00 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 12.350,00 EUR;

11) parc. št. 397/15, k.o. 604 – Gradiška, nezazida-
no stavbno zemljišče, v izmeri 412,00 m2 – izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 16.150,00 EUR,

– po podatkih javne evidence GURS se na parc. 
št. 397/15, k.o. Gradiška, nahaja stanovanjski objekt, 
v naravi pa je objekt porušen.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremič-
nin ni vključen 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet 
z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo 
in prenosom lastništva bremenijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.

b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na tran-
sakcijski račun prodajalca, št. 060000112292446, odprt 
pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: 
varščina, sklic na številko 231030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljan-
stvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge 
države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki 
izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico 
na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji dr-
žavljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sode-
luje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 14. 6. 2013, do 12. ure, na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«.
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti.

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec 
ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enaki-
mi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji.

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponu-
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dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec.

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponu-
dniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni 
strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82.

DARS d.d.

Št. 336/13 Ob2728/13

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljub ljanska 
ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

1. Upravljavec: Univerzitetni klinični center Maribor, 
Ljub ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

2. Predmet oddaje v najem
V najem se oddaja del prostorov objekta II-2: Vho-

dni paviljon v naslednjih izmerah:

– trgovina 69,05 m2,
– pisarna 6,56 m2,
– skladišče 33,17 m2,
– predprostor 3,81 m2,
– garderoba 6,77 m2,
– WC – predprostor 1,27 m2,
– WC 1,30 m2,
Skupaj: 121,93 m2;

na Ljub ljanski ulici 5, Maribor.
Poslovni prostori se nahajajo na parceli ID znak: 

659209/00.
Poslovni prostori so namenjeni opravljanju trgovin-

ske dejavnosti z živili.
Tloris poslovnih prostorov s popisom prostorov 

s površinami in razpisna dokumentacija sta objavljeni na 
spletni strani upravljavca, in sicer: http://www.ukc-mb.si.

3. Osnovni pogoji najema
Poslovni prostor se oddaja za določen čas desetih 

let.
Poslovni prostor se oddaja v najem kot zaključena 

celota in izključno za opravljanje dejavnosti trgovine z ži-
vili. Najemnik mora v prodajalni potrošnikom nuditi tudi 
določene vrste napitkov in živil (kavo, čaj, brezalkoholne 
pijače in druge tople napitke, pecivo, krofe, izdelke iz do-
peke, sendviče, mini pizze in podobno), kot to dopušča 
določba četrtega odstavka 3. člena Zakona o trgovini 
(Uradni list RS, št. 24/08).

Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora 
v podnajem.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju v ka-
kršnem je. Prostor je potreben obnove in investicijskih 
vlaganj, ki pa se najemniku po prenehanju najema ne 
povrnejo oziroma se povrnejo deloma, če so izpolnjeni 

pogoji, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe. Upra-
vljavec (najemodajalec) ocenjuje vrednost del obnove 
prostorov najmanj na vrednost 30.000,00 EUR (zame-
njava oken, tlakov, keramike, strojnih instalacij, itd.). 
V prostoru ni nobenega inventarja.

Najemnik mora zagotoviti pričetek obratovanja tr-
govine najkasneje v 100 dneh od podpisa najemne 
pogodbe.

Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, 
dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za 
izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetih in obno-
vljenih poslovnih prostorih.

Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in dru-
ge morebitne stroške, opredeljene v vzorcu najemne 
pogodbe.

Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist UKC Maribor.

4. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina za poslovni prostor 

znaša 800,00 EUR.
Ponudnik mora v ponudbi ponuditi mesečno naje-

mnino najmanj v višini izhodiščne najemnine oziroma 
višjo.

5. Višina varščine
V ponudbi je treba predložiti potrdilo o vplačani var-

ščini, ki znaša 5.000,00 EUR.
Varščino je treba plačati na podračun upravljavca, 

številka 011006030278185, odprtega pri UJP Sloven-
ska Bistrica, sklic 00 1101, z navedbo namena nakazila: 
varščina za javno zbiranje ponudb – trgovina.

Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v na-
jemnino oziroma v njen del, ostalim ponudnikom pa se 
vrne v roku 30 dni po opravljeni izbiri. V primeru, da iz-
brani ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne podpiše 
pogodbe, varščina zapade v korist upravljavca.

6. Ponudba
Ponudniki morajo za popolnost ponudbe v ponud-

bi predložiti naslednje listine in dokumente:
1. Potrdilo o vplačani varščini v višini 

5.000,00 EUR.
2. Obrazec ponudbe (OBR-1).
3. Izpolnjen, parafiran, žigosan in podpisan vzo-

rec najemne pogodbe (OBR-2).
4. Dokazilo, da ponudnik lahko opravlja trgo-

vinsko dejavnost z živili (izpis iz poslovnega registra in 
druga dovoljenja, če so potrebna).

5. Potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni 
v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali 
v postopku prisilnega prenehanja, oziroma, da zoper 
ponudnika niso bili podani predlogi za začetek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali prisilnega prenehanja 
in sodišče o teh predlogih še ni odločilo. Potrdilo ne sme 
biti starejše od 30 dni od datuma za predložitev ponudb.

6. Potrdilo od Davčne uprave RS, da ima ponu-
dnik plačane davke in prispevke. Potrdilo ne sme biti 
starejše od 30 dni od datuma za predložitev ponudb.

7. BON-2, iz katerega mora biti razvidno, da 
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili 
blokirani. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od da-
tuma za predložitev ponudb.

8. Opis prodajnega asortimana, ki ga namerava 
ponudnik ponujati v najetih prostorih.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudbe z nižjo mesečno najemnino od izhodiščne 
ter nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene.

Za popolnost ponudbe mora ponudnik v ponud-
bi predložiti in izpolniti vse listine in dokumente iz te toč-
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ke ter izpolnjevati vse pogoje iz te točke in izpolnjevati 
vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.

7. Merilo za izbor
Upravljavec bo izbral ponudnika, ki bo oddal pra-

vočasno in popolno ponudbo ter bo ponudil najvišjo 
mesečno najemnino.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov, ki so 
oddali pravočasne in popolne ponudbe, ponudila enako 
najvišjo mesečno najemnino, bo upravljavec med temi 
ponudniki opravil javno dražbo. Pri tem se za izklicno 
ceno določi cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Upravljavec bo vse sodelujoče ponudnike o izboru 
najugodnejšega ponudnika pisno obvestil.

8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se bo plačevala mesečno v naprej do 

petnajstega v mesecu. Plačilo najemnine v tem roku, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

Najemodajalec bo izstavil račun do petega v teko-
čem mesecu.

Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine 
oziroma njenega dela.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obrato-
valne stroške in stroške rednega vzdrževanja notranjosti 
objekta.

Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške 
ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike in morebi-
tne druge stroške, ki jih z uporabo povzroči najemnik.

Stroške električne energije in stroške ogrevanja bo 
najemnik plačeval na osnovi dejanskih stroškov na pod-
lagi odmere po števcu, stroški vodarine in kanalščine pa 
se obračunajo po pavšalu na osebo (1 m3 na zaposle-
nega na mesec). Na vsoto teh stroškov se bo najemni-
ku zaračunal 10 % pribitek za vse ostale stroške, ki jih 
je težko razmejiti (cestna razsvetljava, ureditev okolja, 
storitve zimske službe, itd.).

9. Rok in način predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo, ne glede na 

način dostave, prispele na naslov: UKC Maribor, Odde-
lek za javna naročila, Ljub ljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
do vključno 18. 6. 2013, do 11. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici, 
z oznako na sprednji strani »Ne odpiraj – Ponudba za 
trgovino«, na zadnji strani pa točen naslov ponudnika.

Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena upra-
vljavcu do roka iz prvega odstavka te točke.

Ponudba, ki je oddana na pošto pred rokom 
za predložitev ponudb, a prispe k upravljavcu po pote-
ku roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena 
ponudniku z navedbo, da je prepozna.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudbe morajo veljati do 18. 10. 2013.

11. Datum javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 6. 2013 ob 

13. uri, v mali sejni sobi v 16. etaži Kirurške stolpnice.
Predstavniki ponudnikov se morajo na javnem odpi-

ranju ponudb izkazati s pooblastilom odgovorne osebe, 
ta pa z osebnim dokumentom.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo upravljavec 
poslal vsem ponudnikom po pošti.

12. Sklenitev pogodbe
Upravljavec bo z izbranim najugodnejšim ponudni-

kom sklenil pogodbo o najemu za obdobje desetih let.
Pogodbo mora najemnik podpisati najkasneje 

v 15 dneh po opravljeni izbiri.
13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko kadar-

koli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek, pri 
čemer se ponudnikom povrne morebitno že vplačana 
varščina.

14. Dodatne informacije
Zahtevo za dodatne informacije (lahko je posredo-

vana anonimno) je potrebno nasloviti v pisni obliki na 
faks 02/3311533 ali na naslov UKC Maribor, Oddelek 
za javna naročila, Ljub ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

Upravljavec bo v primeru, da je potrebno podati 
dodatne informacije, te objavil na svoji spletni strani, na 
mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija

Ogled poslovnih prostorov je možen dne 11. 6. 2013, 
ob 11. uri. Zainteresirani ponudniki naj se ob navedeni 
uri zberejo pred vhodom v poslovne prostore (trgovino).

Univerzitetni klinični center Maribor

Št. 108/13 Ob-2733/13

Študentski dom Ljub ljana, Cesta 27. aprila 31, Ljub
ljana, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 
določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo podzemnih parkirnih garaž v Ljub ljani  
na lokacijah: Litostrojska 55, Poljanska cesta 59  

in Gosarjeva 9
1. Splošno
Lastnik nepremičnin, ki se oddajajo v najem, je 

Republika Slovenija, upravljalec pa je Študentski dom 
Ljub ljana (v nadaljevanju: najemodajalec).

Nepremičnine se oddajajo za opravljanje dejavnosti 
upravljanja parkirnih objektov, pod pogoji, navedenimi 
v tej objavi in razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja 
razpisa na spletni strani: www.stud-dom-lj.si.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Va-
silij Gumilar, tel. 01/2421006, e.mail: vasja.gumi-
lar@siol.net.

2. Predmet oddaje v najem
a. Predmet najema na lokaciji Litostrojska 55, Ljub-

ljana, je podzemna parkirna garaža v upravljanju Štu-
dentskega doma Ljub ljana, na naslovu Litostrojska 55, 
1000 Ljub ljana, ki leži na parc. št. 19/2, številka stavbe 
6692, k.o. 1739 Zgornja Šiška (ID 587819), v izmeri 
2.926,00 m², ki je sestavljena iz ene etaže, uvozne ter 
izvozne klančine in je opremljena z enimi rolo vrati, vrati 
za osebni prehod, pristopno kontrolo za vozila in prehod 
v stavbo ter z videonadzorom. V podzemni garaži je 90 
parkirnih mest.

b. Predmet najema na lokaciji Poljanska cesta 59, 
Ljub ljana, je podzemna parkirna garaža v upravljanju 
Študentskega doma Ljub ljana, na naslovu Poljanska 
cesta 59, 1000 Ljub ljana, ki leži na parc. št. 132/8 
(2166 m²) in parc.št. 132/10 (184 m²), k.o. 1727 Po-
ljansko predmestje, v izmeri 3513 m² in v naravi pred-
stavlja dve etaži, uvozne ter izvozne klančine in je 
opremljena z dvema avtomatskima zapornicama, eni-
mi rolo vrati, pristopno kontrolo za vozila in prehod 
v stavbo ter z videonadzorom. V garaži je na voljo 144 
parkirnih mest.

c. Predmet najema na lokaciji Gosarjeva 9, Ljub
ljana, je podzemna parkirna hiša v upravljanju Študent-
skega doma Ljub ljana, na naslovu Gosarjeva 9, 1000 
Ljub ljana, ki leži na parcelah št. 858 in 430/14, k.o. 1736 
Brinje, v izmeri 4.726 m2. V naravi predmet najema pred-
stavlja dve etaži s skupno 191 parkirnih mest. Dostop 
v parkirno hišo z vozilom poteka preko v zimskem času 
ogrevane »rampe« z Gosarjeve ulice, preko pokritega 
in osvetljenega registrirnega mesta z zapornico in vide-
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onadzorom ter hitro tekočih drsnih vrat. Registracija za 
odpiranje zapornice se izvede preko magnetne kartice 
za abonente ali parkirnim listkom za občasne uporab-
nike. Izhod iz parkirne hiše z vozilom poteka praktično 
po isti poti in na enak način, le da morajo dnevni go-
sti, preden zapustijo parkirno hišo, parkirnino poravnati 
na blagajni v suterenu. Vhod v parkirno hišo za osebe 
je mogoč iz suterena DPL le preko stopnišča z magne-
tno kartico ali parkirnim listkom mimo blagajne parkirne 
hiše, ki je video nadzorovana. Izhod iz parkirne hiše za 
osebe je mogoč brez magnetne kartice ali parkirnega 
listka. V parkirno hišo zaradi opisanega sistema prak-
tično nimajo dostopa osebe, ki v parkirni hiši nimajo 
parkiranih vozil.

3. Osnovni pogoji
1. Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celo-

ten predmet oddaje, torej za vse tri lokacije.
2. Ponudnik mora za izkaz resnosti svoje ponud-

be vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR in jo nakazati 
na račun najemodajalca številka: 01106000041151 pri 
UJP, ki bo izbranemu ponudniku vrnjena v roku treh me-
secev po prenehanju najemnega razmerja.

3. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje osnovne 
sposobnosti, določene v 42. členu ZJN2.

4. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje 
dejavnosti upravljanja parkirnih objektov.

5. Ponudnik mora izkazati, da je finančno in po-
slovno sposoben ter da razpolaga z zadostnimi tehnič-
nimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

6. Ponudnik mora z navedbo referenc izkazati, 
da dejavnost opravlja vsaj 5 let, pri čemer mora doka-
zati, da upravlja vsaj dve parkirni hiši oziroma zunanja 
parkirišča z najmanj 140 parkirnimi mesti v eni in naj-
manj 90 parkirnimi mesti v drugi referenčni garažni hiši 
oziroma zunanjima parkiriščema.

7. Ponudnik mora zaposlovati najmanj 50 lastnih 
delavcev, kar dokazuje s podpisom izjave.

8. Ponudnik mora na lokaciji Gosarjeva 8, Ljub
ljana, zagotoviti na svoje stroške plačilni avtomat za 
plačilo parkirnin, ki bo kompatibilen z obstoječo parkirno 
avtomatiko znamke Green.

9. Ponudnik mora imeti organizirano lastno 24
urno intervencijsko službo za posredovanje v primeru 
zastojev oziroma okvar parkirne avtomatike in zagota-
vljati odzivni čas za zagotovitev nemotenega pretoka 
avtomobilov v največ 15ih minutah.

10. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti:
– usposobljene delavce za izvajanje s pogodbo 

prevzetih obveznosti, pri čemer mora imeti najmanj 50 
redno zaposlenih delavcev,

– ustrezno zaščito in varstvo delavcev skladno 
s predpisi o varstvu pri delu,

pri čemer bo ŠDL najemniku zagotovil:
– prostor za izobešanje cenika in splošnih pogo-

jev uporabe parkirnih mest,
– prostor in protokol za sklepanje ter aktiviranje 

pogodb za abonente,
– parkirne kartice – medije za prehod,
– internetni priključek s fiksnim IP naslovom za 

potrebe daljinskega prenosa ukazov sistema za pristo-
pno kontrolo in slike videonadzora,

– kontaktno osebo za reševanje izrednih prime-
rov.

11. Ponudnik mora obratovalni čas v celoti prila-
goditi potrebam uporabnikov.

12. Najemna pogodba se bo z izbranim ponudni-
kom, ki izpolnjuje vse pogoje sklenila za določen čas, za 
obdobje 3 let in možnostjo podaljšanja in odpovednim 
rokom 6 mesecev.

13. Izbranemu ponudniku bodo nepremičnine 
oddane v najem za opravljanje dejavnosti upravljanja 
parkirnih objektov, pri čemer najemnik prevzema odgo-
vornost in stroške izvajanja storitev:

– administracije in računovodstva,
– sklepanja pogodb v času uradnih ur,
– daljinskega nadzora garaže v nadzornem cen-

tru,
– intervencij pri prometnih ali tehnično pogojenih 

zastojih,
– tekočega vzdrževanja prostorov, z vključenim 

rednim čiščenjem in zimsko službo
ter obveznost plačevanja:

– potrošnega materiala,
– obratovalnih stroškov in drugih stroškov skla-

dno z 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13),

– stroškov zavarovanj objekta, opreme in škode 
proti tretjim osebam, pri čemer mora zavarovalne police 
vinkulirati v korist lastnika nepremičnin, to je Republike 
Slovenije,

– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– tekočega vzdrževanja prostorov, z vključenim 

rednim čiščenjem in zimsko službo.
Najemnik najetih nepremičnin ne sme oddati v pod-

najem, lahko pa storitve zagotavlja zunanjim uporabni-
kom, pri čemer mora na lokaciji Gosarjeva 9, Ljub ljana, 
zagotavljati 90 parkirnih mest za stanovalce Študentske-
ga doma, z možnostjo oddaje zunanjim uporabnikom, 
kolikor ta parkirna mesta niso zasedena.

Oprema prostorov in naprave, ki jih bo najemnik 
uporabljal za opravljanje dejavnosti, morajo zadoščati 
vsem zakonskim predpisom in pogojem za obratovanje.

Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti vsa 
dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za 
opravljanje dejavnosti.

Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema 
in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za 
vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, pridobiti 
soglasje najemodajalca.

Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v pred-
met najema.

4. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za 

dobo 3 let od dneva začetka veljavnosti pogodbe, z mo-
žnostjo podaljšanja.

Najemnina bo določena na podlagi ponudbe naju-
godnejšega ponudnika.

Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine, ki je 6.800,00 € brez DDV na mesec.

5. Navodila za izdelavo ponudbe
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponu-

dnik predložil vse zahtevane izpolnjene obrazce in do-
kumente:

– Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe, 
s podatki o ponudniku in izjavo o veljavnosti ponudbe 
(Obrazec 1);

– Potrdilo o vplačani varščini;
– Podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju 

splošnih pogojev (Obrazec 2);
– Podpisani in žigosani najmanj dve referenci 

o upravljanju vsaj dveh parkirnih hiš oziroma zunanjih 
parkirišč z najmanj 140 parkirnimi mesti v eni in najmanj 
90 parkirnimi mesti v drugi referenčni garažni hiši oziro-
ma zunanjima parkiriščema (Obrazec 3);

– Podpisano in žigosano izjavo o najmanj 5 letnih 
izkušnjah z upravljanjem parkirnih hiš (Obrazec 4);
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– Podpisano in žigosano izjavo, da ima najmanj 50 
redno zaposlenih delavcev (Obrazec 5);

– Podpisano in žigosano izjavo, da bo na loka-
ciji Gosarjeva 9, Ljub ljana, na svoje stroške namestil 
parkirni avtomat za plačilo parkirnin, ki je kompatibi-
len z obstoječo parkirno avtomatiko znamke Green 
(Obrazec 6);

– izjavo banke/bank ali obrazec S.BON1/P, da 
ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje listin ni imel 
blokiranih poslovnih računov;

– podpisano in žigosano izjavo, da ima organizi-
rano lastno 24urno intervencijsko službo in zagota-
vlja odzivni čas za zagotovitev nemotenega prostega 
pretoka avtomobilov v največ 15 minutah (Obrazec 7);

– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec Najemne 
pogodbe (Obrazec 8);

– izpolnjen, podpisan in žigosan ponudbeni pred-
račun (Obrazec 9).

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del po-
nudbe, morajo biti predloženi v originalnih izvodih ter 
žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika.

Nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo obrav-
naval.

6. Postopek zbiranja ponudb ter rok in način od-
daje ponudbe

Postopek zbiranja ponudb se izvaja skladno z do-
ločili Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem 
oziroma javno zbiranje ponudb z razpisno dokumenta-
cijo je objavljena na spletni strani: www.stud-dom-lj.si.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo 
prispele do 17. 6. 2013, do 12. ure, na naslov: Študent-
ski dom Ljub ljana, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljub ljana.

Ponudnik mora na ovojnico pripisati: Ne odpiraj – 
ponudba za najem garažnih hiš. Na hrbtni strani mora-
ta biti naziv in naslov pošiljatelja.

Odpiranje ponudb bo dne 17. 6. 2013, ob 13. uri, na 
sedežu Študentskega doma Ljub ljana, Cesta 27. apri-
la 31, 1000 Ljub ljana. K odpiranju ponudb lahko pri-
stopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki 
je oddal pravočasno ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri 
obveščeni predvidoma do 27. 6. 2013.

Prepozno prispele ponudbe bo naročnik neodprte 
vrnil pošiljatelju.

7. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri: ponud-
ba mora veljati najmanj 60 dni od poteka roka za od-
dajo ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena 
iz nadaljnjega postopka.

8. Izbira ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je:
– najvišja ponujena najemnina.
Ponujena najemnina ne more biti nižja od izho-

diščne najemnine. Ponudba ponudnika, ki bo ponujal 
nižjo od izhodiščne najemnine, bo izločena.

V primeru, da bosta dva ponudnika oziroma več 
ponudnikov ponudili enako najemnino, bo naročnik po-
zval oba najugodnejša ponudnika oziroma vse najugo-
dnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, pri čemer bo 
za novo izhodiščno najemnino veljala najemnina, ki so 
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti 
vrnjena v 8 dneh po podpisu pogodbe z izbranim po-
nudnikom.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v 10 dneh po opravljeni izbiri.

9. Opozorila
ŠDL si pridržuje pravico, da brez kakršneko-

li odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega 
 posla prekine oziroma ustavi postopek javnega zbiranja 
ponudb, ne da bi za to navedel razloge ali ne izbere 
nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis.

Za podrobnejše podatke in informacije glede pred-
meta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani po-
nudniki med 9. in 13. uro pokličejo na tel. 01/2421006.

Ogled nepremičnin, ki so predmet tega javnega 
zbiranja ponudb, bo zainteresiranim ponudnikom omo-
gočen 4. 6. 2013 in 11. 6. 2013, med 11. in 13. uro, 
po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Študent-
skega doma Ljub ljana, na tel. 01/2421006.

V primeru, da bo najugodnejši ponudnik umaknil 
ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahte-
vanem roku, si najemodajalec pridržuje izbrati drugega 
najugodnejšega ponudnika.

10. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu ob-
vestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta 
pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da 
tega ne stori, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

Študentski dom Ljub ljana

Št. 47854/12 Ob2736/13

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Sta-
tuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) 
objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,

javni poziv
za zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja 

javnega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, 5222 Kobarid, matična številka 5881463, 
tel. 05/3899200; faks 05/3899211, email: ob-
cina@kobarid.si.

II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb z iz-
hodiščno ceno:

Predmet prodaje je nepremičnina, parc. št. 367/17, 
k.o. Kobarid. Gre za nezazidano stavbno zemljišče na 
območju Industrijske cone Kobarid, in sicer na njeni 
jugovzhodni strani v neposredni bližini tovarne TIK, 
v celoti komunalno opremljeno, s površino parcele 
3.898 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 155.920,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v vi-

šini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako 

najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi po-
nudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb 
opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili naj-
ugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % 
tako določene izklicne cene.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe:
Vrsta pravnega posla je:
– prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbira-

nja ponudb:
1. Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno 

– kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak pro-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 47 / 31. 5. 2013 / Stran 1737 

dajalec ne bo upošteval. Prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za ka-
terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo, in bo s sklepom županje izbran 
za najugodnejšega ponudnika.

3. Stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju 
ter stroške zemljiško knjižnega prepisa, kakor tudi davek 
na dodano vrednost oziroma davek na promet nepre-
mičnin, plača kupec.

4. V izhodiščni ceni davek na dodano vrednost v vi-
šini 20 % ni vključen.

5. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od opravljenega 
izbora najugodnejšega ponudnika (tj. prejema sklepa 
o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, lahko prodajalec na njegovo zahte-
vo podaljša rok za sklenitev pogodbe, za 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se pogodba 
ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo varščino.

6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 30 dni po 
podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi 
prodajalec skupaj z izvodom pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede 
v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.

7. Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pra-
vice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči 
kupcu po prejemu celotne kupnine.

8. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dra-
žitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se 
bo varščina vrnila brez obresti v roku 30 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje do-
mača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže, da 
ima sedež na območju Evropske unije ali katerekoli 
izmed njenih članic.

2. Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb v ure-
jeni mapi predložiti zavezujočo ponudbo z naslednjo 
vsebino:

– 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 sme biti starejši od treh 
mesecev;

– v primeru, da je ponudnik iz katere druge drža-
ve Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno 
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz pristojnega 
registra za pravne osebe;

– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV;
– potrdilo o plačani varščini v znesku 10 % izhodišč-

ne cene za nepremičnino, na transakcijski račun Občine 
Kobarid, številka SI56 0124 6010 0015 011, BIC BAN-
KE: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: »varščina 
– javno zbiranje ponudb – nepremičnina parc. št. _____ 
(ponudnik navede parc. št. nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe) k.o. _________ (ponudnik navede katastrsko 
občino, v kateri se nahaja nepremičnina, ki je predmet 
ponudbe)«, referenca: SI00 47861/2012;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene nepremičnine;

– način in rok plačila kupnine;

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 
ponudb (Priloga 1) in

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne-
va sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom 
(Priloga 2).

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

3. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovoj-
nici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup ne-
premičnine parc. št. _____ (ponudnik navede parc. št. 
nepremičnine, ki je predmet ponudbe) k.o. _________ 
(ponudnik navede katastrsko občino, v kateri se nahaja 
nepremičnina, ki je predmet ponudbe)«, na naslov Ob-
čina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

4. Rok za oddajo vseh ponudb je 17. 6. 2013, do 
10. ure.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo 
prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid najkasneje 
do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in na-
slov ponudnika.

5. Odpiranje ponudb je javno in bo v prostorih ob-
činske uprave, na naslovu Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 
dne 17. 6. 2013, ob 13. uri.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po 
odpiranju prispelih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino 
ponujene cene; najugodnejši bo torej ponudnik z najviš-
jo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako 
najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi po-
nudniki takoj po javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena 
cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši 
ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako dolo-
čene izklicne cene.

VI. Drugi pogoji
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne 

zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudni-
kom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, 
ki je predmet javnega poziva. Občina Kobarid lahko 
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do skle-
nitve pravnega posla ustavi postopke prodaje, ne da bi 
za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne 
plačana varščina, ter stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije.

VII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini 

Kobarid, tel. 05/389-92-00 (vsak delovni dan, med 9. in 
10. uro), faks: 05/3899211, email: obcina@kobarid.si 
ali pravna.sluzba@kobarid.si.

Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem do-
govoru, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo 
ponudb.

Na sedežu občine je možno pridobiti obrazec izjave 
o strinjanju s pogoji in obrazec o vezanosti ponudnika. 
Navedena obrazca sta objavljena tudi na spletni strani 
občine (www.kobarid.si).

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani 
Občine Kobarid: www.kobarid.si, na oglasni deski Obči-
ne Kobarid in na oglasni deski krajevnih skupnosti, na 
območju katerih se nahajajo nepremičnine, ki so pred-
met javnega zbiranja ponudb.
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Tel:  05 389 92 00 
Fax:  05 389 92 11 

E-pošta:  obcina@kobarid.si 
URL:  http://www.kobarid.si

 

 
Priloga 1 

 
 

IZJAVA 
o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb 

 
 
 
 
Spodaj podpisani _____________________ izjavljam, da sprejemam pogoje javnega 
zbiranja ponudb za nakup nepremičnine parc. št. _________ k. o. _________, 
objavljenega dne __.__.____. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _____________________ 
       (podpis ponudnika) 
 
 
 
 
 
V ______________, dne __.__.____ 
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Tel:  05 389 92 00 
Fax:  05 389 92 11 

E-pošta:  obcina@kobarid.si 
URL:  http://www.kobarid.si

 

 
Priloga 2 

 
 
 

IZJAVA 
o vezanosti na dano ponudbo 

 
 
 
 
Spodaj podpisani _____________________ izrecno in nedvoumno izjavljam, da me 
dana ponudba za nakup nepremičnine parc. št. _________ k. o. _________, na 
podlagi javnega zbiranja ponudb, objavljenega dne __.__.____, zavezuje do dneva 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _____________________ 
       (podpis ponudnika) 
 
 
 
 
 
V ______________, dne __.__.____ 
 
 
 
 

Občina Kobarid

Št. 2013/000156 Ob2737/13

Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Gro-
suplje, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež razpisnika javnega zbiranja po-

nudb: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Gro-
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suplje, MŠ: 5880734000, ID št. za DDV: SI14067765 (v 
nadaljevanju »razpisnik« oziroma »prodajalec«).

2. Predmet zbiranja ponudb: predmet zbiranja po-
nudb so ponudbe za nakup nepremičnin, posebna (eta-
žna) dela z ID znakoma 178313573 (40,20 m2) in 
178313574 (23,90 m2), ki ju v naravi predstavljata 
poslovna prostora v stavbi na Kolodvorski 2, Grosuplje 
(v nadaljevanju: poslovna prostora).

3. Najnižja pričakovana kupnina: najnižja priča-
kovana kupnina (minimalna ponujena kupnina) znaša 
60.000,00 EUR neto (kupnina brez davka).

4. Oblika in rok za oddajo ponudbe: ponudba mora 
biti pisna. Ponudbo je treba oddati najkasneje do 17. 6. 
2013 (končni rok). Šteje se, da je ponudba pravočasna, 
če je najkasneje na prej navedeni dan oddana v spre-
jemni pisarni, v pritličju Občine Grosuplje, Taborska 2, 
Grosuplje, ali oddana priporočeno po pošti.

5. Varščina: ponudnik mora kot pogoj za veljavno 
ponudbo najkasneje do poteka roka za vložitev ponudbe 
vplačati varščino za resnost ponudbe, v višini najmanj 
10 % od ponujene neto kupnine. Varščino je treba pla-
čati na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 
0123 2010 0001 923, sklic na številko 47801032010. 
Namen vplačila: plačilo varščine za resnost ponudbe. 
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponu-
dnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 30ih dneh po 
izbiri najugodnejšega ponudnika.

6. Pogoji prodaje
6.1. Oba poslovna prostora se prodajata skupaj, 

zato mora ponudba zajemati oba poslovna prostora. 
Če bo ponudba zajemala samo en poslovni prostor, je 
razpisnik ne bo upošteval.

6.2. Razpisnik si pridržuje pravico pogajanja s po-
nudniki ali naknadne dražbe za dosego višje cene ali za 
odločitev med enakimi ponudbami.

6.3. Izbrani ponudnik (kupec) mora prodajno po-
godbo podpisati v 15 dneh po izbiri najugodnejšega 
ponudnika, o čemer bo pisno obveščen. Če pogodbe ne 
podpiše, razpisnik prejeto varščino zadrži.

6.4. Kupec mora kupnino po prodajni pogodbi pla-
čati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe. Račun ter 
sklic za plačilo kupnine bo naveden v prodajni pogodbi. 
Vplačana varščina se bo štela kot delno plačilo kupnine.

6.5. Če kupec v roku iz prodajne pogodbe ne plača 
celotne kupnine, ima prodajalec pravico, da – potem, ko 
je kupcu postavil dodatni 10dnevni plačilni rok, kupec 
pa tudi v tem roku ne plača kupnine – odstopi od prodaj-
ne pogodbe, prejeto varščino pa zadrži.

6.6. Razpisnik tudi dopušča možnost obročnega 
poplačila največ ene polovice kupnine. Pri tem mora 
ponudnik neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, 
in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična 
oseba z ustanovitvijo hipoteke na poslovnih prostorih.

6.7. Plačilo kupnine je bistveni del pogodbe – če 
kupec zamudi s plačilo kupnine, bo prodajalec odstopil 
od pogodbe z njim, poslovna prostora prodal naslednje-
mu (drugemu) najugodnejšemu ponudniku ali pa ponovil 
razpis, varščino od nesolidnega kupca pa zadržal.

6.8. Poslovna prostora preideta kupcu v last po pla-
čilu celotne kupnine in vseh stroškov, v posest pa z opra-
vljeno primopredajo. Overjeno pogodbo z zemljiško-
knjižnim dovolilom prodajalec izroči kupcu po plačilu 
celotne kupnine.

6.9. Vse davke ter stroške s prodajno pogodbo pla-
ča kupec. Za zemljiško knjižno izvedbo pogodbe mora 
poskrbeti kupec, če pa kupec tega ne naredi v razu-
mnem roku, pa lahko to na stroške kupca naredi tudi 
prodajalec.

7. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe
7.1. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni 

od končnega roka za oddajo ponudbe. Če veljavnost 
ponudbe v ponudbi ne bo navedena, se bo štelo, da le ta 
velja 60 dni od končnega roka za oddajo ponudbe dalje.

7.2. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek ozi-
roma firmo kupca ter njegov naslov; matično in davčno 
številko; ponujeno kupnino brez DDV, priloženo pa ji 
mora biti:

7.2.1. potrdilo o državljanstvu fizične osebe oziroma 
izpisek iz registra (Ajpes, sodni register ipd.) za pravno 
osebo;

7.2.2. potrdilo o vplačani varščini (položnica, od 
banke potrjen izpisek ipd.).

7.3. Na ovoju (kuverti) ponudbe mora biti pripis: 
»Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«.

7.4. Z vložitvijo ponudbe se šteje, da ponudnik 
sprejema vse pogoje tega razpisa, tudi vsebino pro-
dajne pogodbe. Besedilo prodajne pogodbe je v sklo-
pu tega razpisa objavljeno na spletni strani razpisnika 
(http://www.grosuplje.si/).

8. Postopek izbire in sklenitve pogodbe
8.1. Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani 

župana imenovana komisija.
8.2. Odpiranje ponudb bo 19. 6. 2013, ob 15. uri, 

v sejni sobi v pritličju Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 
Grosuplje. Odpiranje ponudb je javno.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni v osmih dneh po izboru najugodnejše-
ga ponudnika.

9. Pridržek: razpisnik si pridržuje pravico, da nobe-
nega ponudnika ne izbere kot najugodnejšega ponudni-
ka oziroma da tudi z že izbranim ponudnikom ne sklene 
prodajne pogodbe ter da kadarkoli do sklenitve prodajne 
pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker ni stro-
ška za prevzem razpisne dokumentacije – morebitni 
stroški ne povrnejo nobenemu ponudniku.

10. Informacije o predmetih zbiranja ponudb ter 
ogledi: informacije o stvarnem in pravnem stanju po-
slovnih prostorov ter informacije o ogledih dobijo in-
teresenti na Občini Grosuplje, Urad za splošne zade-
ve, do zaključka tega razpisa, pri Eriki Radi Podobnik, 
tel. 01/7888754, vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. 
do 11. ure. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Grosuplje

Št. 4786/201315 Ob2747/13

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, 
na podlagi Odloka o proračunu Občine Majšperk za 
leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12 in 
13/13), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

v lasti Občine Majšperk
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Majšperk, 

Majšperk 39, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644, 
ID za DDV: SI11993197.

2. Predmet prodaje in izklicna cena:
A) Zemljišče, parc. št. 280/5, k.o. 442 – Skrblje, ve-

likosti 580 m2, za izklicno ceno 8.700,00 EUR;
B) Zemljišče, parc. št. 285/6, k.o. 442 – Skr-

blje, v skupni velikosti 818 m2, za izklicno ceno 
12.270,00 EUR.
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3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu 

ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no – kupljeno«. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, 
kakšno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je 
imel lastnik.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 45 dni od 
roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za skle-
nitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Občina Majšperk pravico 
zadržati vplačano varščino.

3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od 
izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Kolikor kupec ne plača kupnine 
prodajalec zadrži varščino. Zemljiško knjižno dovolilo za 
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine.

3.5. Kupec nepremičnin, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še davek 
na dodano vrednost. Kupec je poleg kupnine dolžan pla-
čati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime 
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 

10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo je potrebno pla-
čati na transakcijski račun Občine Majšperk pri Banki 
Slovenije, številka: 012690100017182. Plačana varšči-
na se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim 
pa se brezobrestno vrne v roku 15 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne vrednosti,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podje-

tnik posameznik), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-

ma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), 
ne starejši od 30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa stri-

nja,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 3. 7. 

2013, do 12. ure.
Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno 

v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Maj-
šperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, ali jih pošljejo pri-
poročeno, pri čemer se šteje, da je ponudba prispela 
pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do 
datuma in ure določenega za oddajo ponudbe.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za nakup nepremičnine pod črko …… – Ne 

odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno 
naveden naziv in naslov ponudnika.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 2013, ob 

13. uri, v sejni sobi na Občini Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk. Predstavniki ponudnikov se mora-
jo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom 
ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, 
vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem 
obvesti ponudnika.

5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupni-
no, bodo pozvani na pogajanja.

5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je iz-
ključena. Občina Majšperk lahko kadarkoli ustavi začeti 
postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom varščina vrne.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z jav-
nim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini Maj-
šperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, tel. 02/7950835, 
kontaktna oseba: Tatjana Varžič Korez.

7. Ustavitev postopkov
Občina Majšperk postopek javnega zbiranja 

 ponudb lahko ustavi, brez obrazložitve in brez od
škodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti, brez 
obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Občina 
Majšperk postopek predaje nepremičnine kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, 
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ustavi, dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano var-
ščino.

Pravno opozorilo
Občina Majšperk ponudniku ne vrne vplačane var-

ščine, če leta ni uspel na javnem zbiranju ponudb, ven-
dar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine 
za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku 
javnega zbiranja ponudb na naslov lastnika nepremič-
nine notarsko overjena izjava, dana pod materialno (od-
škodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času 
od razpisa do odpiranja ponudb prišlo do izsiljevanja ali 
poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine, s po-
drobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje 
ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih 
dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja 
pri organih pregona.

Prav tako lahko Občina Majšperk odstopi od skle-
nitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega 
posla, če je ponudnik uspel na javnem zbiranju ponudb, 
vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.

Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsi-
ljevanja ali poskusa vplivanja na druge sodelujoče v po-
stopku zbiranja ponudb, lahko neupravičenost zadržanja 
vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav 
tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do 
vpogleda v izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico 
do vrnitve vplačane varščine.

Vsebina tega javnega zbiranja ponudb je objavlje-
na na spletni strani Občine Majšperk in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Občina Majšperk

Št. 01202013 Ob2749/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35., 36., 37., 38. in 39. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 
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in 24/13) ter sklepa Občinskega sveta Občine Šenčur 
z dne 30. 1. 2013 Občina Šenčur objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 
4208 Šenčur.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini v lasti 

Občine Šenčur:
A. Nepremičnina parc. št. 7/3, dvorišče, v izmeri 

391 m2, ID nepremičnine 1728134, k.o. 2125 – Voglje. Iz-
hodiščna vrednost nepremičnine znaša 41.407,00 EUR. 
V ceno ni vštet 20 % (oziroma 22 %) davek na dodano 
vrednost za stavbno zemljišče in strošek izvedenskega 
poročila in parcelacije.

B. Nepremičnina parc. št. 1525/39, cesta, v izmeri 
234 m2, ID nepremičnine 6156522, k.o. 2125 – Voglje. Iz-
hodiščna vrednost nepremičnine znaša 20.007,00 EUR. 
V ceno ni vštet 20 % (oziroma 22 %) davek na dodano 
vrednost za stavbno zemljišče in strošek izvedenskega 
poročila in parcelacije.

3. V ceno niso všteti stroški sestave in overitve 
pogodbe ter stroški vpisa v zemljiško knjigo, ki jih plača 
kupec.

4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Pogoji prodaje:
– nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa, se pro-

dajata kot zaključena celota,
– nepremičnini se prodajata po načelu »videno – 

kupljeno«,
– ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe,

– ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnino, na transakcijski račun Občine Šenčur, 
številka 013170100006973, obvezni sklic na številko:

– pod točko A: 00 1,
– pod točko B: 00 2.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

6. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje se-

stavine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, 

naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, 
davčno številko, potrdilo o državljanstvu; pravne osebe: 
naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, 
davčno številko, navedbo zakonitega zastopnika oziro-
ma podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra),

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izho-
diščne cene.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgo-
raj navedene sestavine. Nepravočasne in nepopolne 
ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne 
bodo obravnavane. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po 
roku za oddajo ponudb.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Če bo 

med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo po-
dali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki,

– ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb,

– Občina Šenčur lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge,

– Občina Šenčur si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

8. Sklenitev pogodbe:
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema skle-

pa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo, nato pa 
v 8 dneh po izdaji računa plačati preostanek kupnine. 
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega 
posla,

– če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe,

– pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico 
na nepremičninah z vpisom lete v zemljiško knjigo,

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana 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 Republike Slovenije in na spletni strani 
Občine Šenčur.

9. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in 
prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 21. 6. 2013, do 
11. ure, na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 
4208 Šenčur, ali oddajo v glavni pisarni Občine Šenčur. 
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno 
navedeno:

Za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine – A«;

Za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine – B«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Šenčur prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

10. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 2013, ob 12. uri, 

v sejni sobi Občine Šenčur. Upoštevane bodo le pravilno 
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na 
naslov Občine Šenčur.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pri-
četkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna 
pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem odpiranju 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.

11. Podrobnejše informacije: dodatne informacije 
v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani po-
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nudniki dobijo na tel. 04/2519102, pri Mariji Cankar. 
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefon-
skem dogovoru.

Občina Šenčur

Št. 18/2013 Ob2754/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, 
v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. do 39. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 
in 24/13) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb 
in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje 
v najem (Uradni vestnik MOV, št. 23/2012, 1/2013 in 
7/2013) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo prostorov v najem

I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov 
trg 1, 3320 Velenje.

II. Predmet najema
Predmet najema so prostori na naslovu Koroška 

cesta 37a, v Velenju, ki se nahajajo v poslovnem objek-
tu PC Rudarski dom, v stavbi št. 266, k.o. 964 Velenje, 
stoječa na parc. št. 670/10, 670/9, 672/3, 672/4, 670/2 
in 670/11, vse k.o. 964 Velenje, in sicer po naslednjih 
sklopih:

1. sklop pro izvodni prostori, v skupni izme-
ri 240,13 m2,

2. sklop pro izvodni prostori, v skupni izme-
ri 152,32 m2,

3. sklop pro izvodni prostori, v skupni izme-
ri 223,51 m2,

4. sklop pro izvodni prostori, v skupni izme-
ri 106,70 m2,

5. sklop pro izvodni prostori, v skupni izmeri 176 m2 
in pisarniški prostori, v skupni izmeri 576,53 m2,

6. sklop pisarniški prostori, v skupni izmeri 80,68 m2,
7. sklop pisarniški prostori, v skupni izmeri 94,07 m2,
8. sklop pisarniški prostori, v skupni izmeri 69,94 m2,
9. sklop pisarniški prostori, v skupni izmeri 24,81 m2.
III. Pogoji najema
1. Prostori se oddajajo za čas petih let od skleni-

tve najemne pogodbe. Sprejemljiva dejavnost za pro-
izvodne prostore je srednje zahtevna pro izvodna dejav-
nost (kot npr. grafična in tiskarska dejavnost, dejavnost 
oglaševalskih agencij, pro izvodnja izdelkov in plastičnih 
mas, pro izvodnja drugih električnih naprav in podob-
no), za pisarniške prostore pa poslovna in svetovalna 
dejavnost (kot npr. poslovno in podjetniško svetovanje, 
računalniško programiranje, inženirske dejavnosti in teh-
nično svetovanje in podobno). Prav tako se najemnik 
zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje ter 
uporabno dovoljenje, če dejavnost odstopa od obstoje-
čega uporabnega dovoljenja.

2. Pro izvodni prostori so brez opreme, pisarniški 
prostori (sklop 6 in 8) so delno opremljeni, ostali so brez 
opreme, vendar primerni za takojšnji začetek opravljanja 
dejavnosti. Najemnik lahko prevzema investicijska vla-
ganja v poslovne prostore, vendar se stroški teh vlaganj 
in vlaganj v premično opremo (npr. pisarniško opre-
mo, laboratorijsko opremo in podobno) ne poračuna-
vajo z najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt 
ravnati kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih 
vlaganj mora najemnik pridobiti pisno soglasje naje-
modajalca, pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec 
pravico do nadzora.

3. Prostori imajo v souporabi skupne sanitarije, čaj-
no kuhinjo, hodnike in vetrolov, njihova souporaba pa je 
všteta v najemnino.

4. Ponudnik lahko za najem izbere le en sklop 
prostorov.

5. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče 
vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter 
zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih 
vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče 
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik 
opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Naje-
mnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi 
stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, či-
ščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, komunikacije, 
varovanje in drugo) neposredno distributerjem oziroma 
upravniku. Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe po-
stane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Najemodajalec bo objekt redno 
vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost 
poslovnega prostora.

6. Izbrani najemnik mora skleniti najemno pogod-
bo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, 
v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. 
V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.

7. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati 
najemnino v roku 15 dni od dneva izstavitve računa na-
jemodajalca. Določitev mesečne najemnine in stroškov 
obratovanja sta bistveni sestavini najemne pogodbe.

8. Najemnik ne sme oddati predmeta najema ali 
njegovega dela v podnajem, razen s pisnim soglasjem 
najemodajalca.

9. Najemnik mora upoštevati pravila hišnega reda 
za objekt PC Rudarski dom.

IV. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne 

osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slo-
venije ali druge države članice Evropske unije oziroma 
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljan-
stvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma 
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden 
podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). 
Sedež pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji se 
izkazuje z izpisom AJPES, ki si ga pridobi najemodaja-
lec. Pravna oseba, ki ima sedež v eni od ostalih držav 
članic Evropske unije, pridobi potrdilo, ki ga izda institu-
cija v njeni državi enakovredna instituciji, od katere se 
zahteva potrdilo za slovensko pravno osebo.

b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti, ki so navedene v prvi 
točki pogojev najema. Ponudniki morajo ponudbi priložiti 
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavno-
sti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; 
pravne osebe – izpis iz AJPES).

c) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki v za-
dnjih šestih mesecih niso imeli blokade TRR (tuja pravna 
oseba mora priložiti potrdilo, ki jih izdajo institucije v nje-
govi državi enakovredne institucijam, od katerih se zah-
teva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokade TRR).

d) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo 
do Mestne občine Velenje poravnane vse zapadle ob-
veznosti.

e) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost 
ponudbe v višini ponujene mesečne najemnine na pod-
račun proračuna EZR MOV SI56 0133 3010 0018 411, 
pri Banki Slovenije.



Stran 1744 / Št. 47 / 31. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Znesek varščine se v nobenem primeru ne obre-
stuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri 
najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8-dni od izbire 
najugodnejšega ponudnika.

f) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponu-
dnik predložil:

– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Pri-
loga 1).

– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo 
osebnega dokumenta.

– Pravne osebe s sedežem v drugi državi članici 
Evropske unije: potrdilo, ki ga izda institucija v njeni 
državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva po-
trdilo za slovensko pravno osebo.

– Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje 
dejavnosti.

– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blo-

kade TRR (tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, 
ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za sloven-
ske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na 
Upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokade TRR).

– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava 
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2).

– Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe 
(Priloga št. 3).

– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 
90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4).

– Ponujeno najemnino – na obrazcu Ponudba (Pri-
loga št. 5).

– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Podatki 
za ocenjevanje meril (priloga št. 7).

– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR 
MOV, št. SI56 0133 3010 0018 411, v višini ponu-
jene mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. 
SI28 76333714100920133105.

– Overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba 
poda po pooblaščencu.

Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 
30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo.

g) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela v zaprti ovojnici najkasneje do 17. 6. 2013 do 
12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javno 

zbiranje ponudb za najem prostora PC Rudarski dom«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe naje-
modajalec ne bo upošteval.

V. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Ponujena mesečina najemnina (največ 20 točk),
2. Nove zaposlitve (največ 20 točk),
3. Število zaposlenih (največ 10 točk),
4. Starost podjetja (največ 20 točk),
5. Izvozna naravnanost (največ 20 točk),
6. Vključenost v SAŠA inkubator (največ 10 točk),
7. Sedež podjetja (največ 10 točk),
Tabela za ocenjevanje ponudb je priloga št. 6.
VI. Postopek izbire najugodnejsega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne 

občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 17. 6. 2013, ob 
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.

2. Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila ko-
misija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izbo-
ru v roku deset dni po odpiranju ponudb.

3. Kot najugodnejši ponudniki bodo izbrani tisti, ki 
bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa in bodo ocenjeni 
kot najugodnejši ponudniki po merilih za ocenjevanje 
ponudb.

Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe,

– opravi s ponudniki dodatna pogajanja.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb 

ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnej-
šimi ponudniki oziroma začeti postopek do sklenitve 
najemnih pogodb lahko ustavi.

VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom in 
ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainte-
resirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi. Ogled pro-
storov je možen ob predhodni najavi, na tel. 041/635206 
(Bojan Čampa).

Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe, 
vzorec najemne pogodbe in tabela za ocenjevanje 
so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: 
http://www.veleje.si/priložnosti/javne objave/nepremični-
ne/javne dražbe, javna zbiranja ponudb, v pisni obliki pa 
v Uradu za razvoj in investicije, pisarna št. 303.

Mestna občina Velenje
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Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju  
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zap. št. Postavka Znesek v €
I. PRIHODKI
1. Prihodki iz državnega proračuna 73.190,84
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 59.986,13
3. Članarina 2.060,00
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov /
5. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,  

ki presegajo v zakonu določeno višino 
/

6. Drugi prihodki (obresti, donacije iz dohodnine) 970,48
7. Preneseni presežek prihodkov iz prejšnjih let 11.427,77

CELOTNI PRIHODKI 147.635,22
II. ODHODKI
1. Stroški volitev

Volitve v DZ RS 2011 24.118,54
2. Drugi stroški in izredni odhodki 131.325,01
3. Presežek odhodkov, prenesen iz prejšnjih let /

CELOTNI ODHODKI 155.443,55
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 7.808,33

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju  

od 1. 1. do 31. 12. 2012

Zap. št. Postavka Znesek v €
I. SREDSTVA
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva /
2. Opredmetena osnovna sredstva 1.495,49
3. Dolgoročne finančne naložbe /
4. Kratkoročne poslovne terjatve /
5. Denarna sredstva na računih 7.634,45
6. Druga sredstva 35,94

SKUPAJ SREDSTVA 9.165,88
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Ustanovitveni vložek
2. Ugotovljeni poslovni izidpresežek prihodkov nad odhodki –7.808,33
3. Dolgoročne obveznosti iz financiranja /
4. Kratkoročne obveznosti iz financiranja /

4. a Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 16.974,21
5. Druge obveznosti do virov sredstev /

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 9.165,88
Slovenska nacionalna stranka

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

 Ob-2730/13

Slovenska nacionalna stranka, Bleiweisova 13, 
Ljub ljana, skladno z Zakonom o političnih strankah ob-
javlja
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 Ob-2772/13

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slo-
venije, objavlja na podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap. št. Postavka Znesek v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 12.678,97

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe 22.151,48

4. Kratkoročne terjatve 1.599,99

5. Denarna sredstva na računih 190.413,27

6. Aktivne časovne razmejitve 250,00

SKUPAJ SREDSTVA 227.093,71

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek 7.436,36

2. Presežek prihodkov 103.550,09

3. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 34.404,84

4. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 34.404,84

5. Druge obveznosti do virov sredstev 47.297,58

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 227.093,71

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zap. št. Postavka Znesek v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 230.569,89

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 345.145,82

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 7.773,57

4. Članarine 33.120,92

5. Prihodki iz financiranja 500,69

6. Drugi prihodki 0,00

CELOTNI PRIHODKI 617.110,89

II. ODHODKI

1. Stroški volitev 0,00

2. Drugi stroški in izredni odhodki 428.449,52

CELOTNI ODHODKI 428.449,52

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 188.661,37

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0,00

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
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 Ob2774/13

Posavska unija mladih, Cesta krških žrtev 30, 8270 
Krško, objavlja na podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek v €

I. Prihodki

1 Prihodki iz državnega proračuna 43,41

2 Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 9.573,59

3 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 2.104

4 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo 
v zakonu določeno višino

5 Drugi prihodki

Celotni prihodki 11.721

II. Odhodki

1 Stroški volitev

2 Drugi stroški in izredni odhodki 2.322

CELOTNI ODHODKI 2.322

III. Presežek prihodkov nad odhodki 9.399

IV. Presežek odhodkov nad prihodki

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju  

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek v €

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih 39

5. Druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA 39

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 9.709

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 4.938

4. Druge obveznosti do virov sredstev

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 39

Posavska unija mladih
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 Ob2776/13

Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000 Ljub ljana, 
na podlagi Zakona o političnih strankah objavljamo

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zap. 
št.

Postavka Znesek v EUR 
brez centov

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 255,99

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 938,71

CELOTNI PRIHODKI 1.194,70

II. ODHODKI

3. Drugi stroški in izredni odhodki 45,28

CELOTNI ODHODKI 45,28

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.149,42

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI /

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 1.168

5. Druga sredstva 27.986

SKUPAJ SREDSTVA 29.154

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek 1.168

4. Druge obveznosti do virov sredstev 27.986

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 29.154

Zeleni Slovenije
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Št. 10113/20132 Ob2544/13

Sindikat uslužbencev železnice, vpisan v eviden-
co sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 30. 11. 
1993, pod zaporedno številko 232/1993 in sprememba 
z dne 18. 10. 2007, pod zaporedno številko 48/2007, je 
spremenil naziv sindikata in se odslej imenuje Sindikat 
uslužbence železnice.

Sprememba naziva sindikata velja od 29. 4. 2013 
dalje in je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor, pod zaporedno številko 13/2013, z dne 
29. 4. 2013.

Št. 1012/20132 Ob2649/13

Veljavna pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Čebelica Šentjer-
nej, s sedežem na naslovu Trubarjeva cesta 8, 8310 
Šentjernej, ki so bila sprejeta na zboru sindikata dne 
22. 11. 2012, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti 
Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih 
aktov sindikatov, pod zaporedno številko 193.

Št. 1014/2013/3 Ob2706/13

Samostojni sindikat Termit Peskokopi in uprava, 
s sedežem Drtija 51, 1251 Moravče, spremeni ime 
sindikata tako, da glasi: Samostojni sindikat Termit.

Sprememba iz prve točke izreka te odločbe je vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Domžale, pod zaporedno številko 1014/2013.

Evidence sindikatov
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 Ob2746/13

Podjetnik BIO Plinarna Branko Arnuš s.p., naslov 
Dolič 42, 2253 Destrnik, matična številka 3615766000, 
davčna številka 12804088, na podlagi drugega od-
stavka 670. člena ZGD1 objavljam, da bom poslovanje 
svojega podjetja (s.p.) prenesel na družbo z omeje-
no odgovornostjo, s sedežem Dolič 42, 2253 Destrnik. 
S prenosom poslovanja bodo prešle na d.o.o. tudi vse 
pravice in obveznosti, ki jih imam kot podjetnik v zvezi z 
s.p.. Družba z omejeno odgovornostjo bo kot univerzalni 
pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi 
s prenesenim s.p.. Prenos poslovanja se bo izvršil pred-
vidoma 90 dni od dneva te objave.

Branko Arnuš s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 258/13 Ob-2753/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. 
SV 258/13, z dne 23. 5. 2013, so nepremičnine: lokal 
z oznako TL 38, v izmeri 32,48 m2, lokal, z oznako TL 
37/A, v izmeri 17,84 m2, lokal, z oznako TL 39, v izme-
ri 36,97 m2 in lokal, z oznako TL 02, v izmeri 4,00 m2, ki 
se nahajajo v II. nadstropju trgovskega objekta C2 v Ma-
riboru, Mlinska ulica 22, stoječega na parc. št. 1788/1, 
parc. št. 1789/1, parc. št. 1798/0, parc. št. 1799/1, parc. 
št. 1889/0, parc. št. 1789/2, parc. št. 1890/0 in parc. 
št. 2175/2, vse k.o. 657Maribor grad, katerih lastnik do 
celote je MSKKONTO storitve, trgovina in pro izvodnja 
d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, na podlagi pro-
dajne pogodbe opr. št. SV 35/04, z dne 20. 1. 2004, 
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 2001 in prodajne 
pogodbe opr. št. SV 422/05, z dne 23. 5. 2005, zasta-
vljene v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta 
v Kleče 15, 1000 Ljub ljana, mat. št.: 2211254000, za 
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika MSKKONTO 
storitve, trgovina in pro izvodnja d.o.o., Mlinska ulica 22, 
2000 Maribor, v višini 122.000,00 EUR s pripadki.

SV 525/2013 Ob-2792/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 29. 5. 
2013, opr. št. SV 525/2013, je bilo dvosobno stanova-
nje št. 103 (stara oznaka št. 6) – posamezni del št. 103, 
v neto tlorisni površini 53.60 m2, ki se nahaja v pritličju 
večstanovanjske stavbe, z ident. št. 2143137, na naslo-
vu Ravne 23, Tržič, stoječe na zemljišču parc. št. 396/0, 
k.o. 2143 – Tržič (ID 2720613) (ID znak 2143396/00), 
last zastaviteljev Blanke Alič, Deteljica 2, Bistrica pri 
Tržiču, Tržič in Saša Andonova, Cesta Cirila Tavčarja 2, 
Jesenice, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 10. 5. 2013, ki sta jo sklenila s prodajalcema 
Francijem Zupanom in Magdaleno Zupan, oba Rav-
ne 23, Tržič, zastavljeno v korist zastavne upnice SKB 
banke d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, matična 
številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 62.000,00 EUR, s pogodbeno sestavljeno nomi-
nalno obrestno mero 3mesečni Euribor in obrestni pri-
bitek v višini 2.75 % letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 
najkasneje do 18. 6. 2038, z ostalimi pogoji, razvidnimi 
iz Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski na-
menski kredit številka 531023-002.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 807/2010 Os4143/12

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Murska 
Sobota, je dne 16. 8. 2012, s pričetkom ob 12.20, v za-
devi In 2010/807, Okrajno sodišče v Mariboru, zoper 
dolžnika Križman Darka, Prežihova ulica 11, Maribor, za 
upnika Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfs-
berg eGen, Murecker Strasse 23, St. Stefan, Avstrija, 
ki ga zastopa odvetnik Toplak Vladimir, Trstenjakova 5, 
Ptuj, v kraju Prežihova ulica 11, Maribor, pri dolžniku ob 
prisotnosti Franca Pušenjak, izvršitelj Jamšek Darko, 
novi lastnik, opravil rubež nepremičnine, in sicer stano-
vanje št. 3, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, 
stoječe na parc. št. 1477, k.o. Koroška vrata – Maribor, 
na naslovu Prežihova ulica 11, Maribor, identifikator 
stavbe 180, v skupni izmeri 100,57 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 22. 8. 2012

Z 63/2012 Os2675/13

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodi-
šča v Novi Gorici, opr. št. Z 63/2012 z dne 23. 1. 2013, 
pravnomočnim dne 2. 2. 2013, je bila na podlagi ru-
bežnega zapisnika izvršitelja Sergeja Pahorja, opr. št. 
IZV 2013/00046 z dne 6. 5. 2013 nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 20, 
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kardeljeva 76, 
Maribor, vpisano v vl. 1730, k.o. Spodnje Radvanje, 
ID stavbe 169, v naravi dvosobno stanovanje, v izme-
ri 56,09 m2, ki sestoji iz predsobe (hodnik), kopalnice 
z WCjem, spalnice, dnevne sobe, kuhinje z jedilnim ko-
tom, balkonom in pripadajočo kletjo (1,84 m2), ki leži v 4. 
nadstropju, na zahodnem delu stanovanjskega bloka, 
na naslovu Kardeljeva 76, Maribor, last dolžnika Turn-
šek Roberta, Kardeljeva cesta 76, Maribor zarubljena 
v korist upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji 
oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Go-
rica, zaradi zavarovanja terjatve v višini 19.822,41 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Novi Gorici  

dne 15. 5. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 62/2009 Os2570/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne 
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Valvasorjeva 
ulica 59, na predlog priglasitelja: Ramo Adžaj, Ruška 
cesta 81 a, Maribor, za vpis lastninske pravice na sta-
novanju št. 10, v pritličju stavbe Maribor, Valvasorjeva 
ulica 59 in za vzpostavitev pravnega naslova, 6. 5. 2013 

Objave sodišč

izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev prav-
nega naslova: pogodbe o priznanju lastninske pravice 
št. 628/206/93 z dne 18. 8. 2004 sklenjene med proda-
jalcem Holding Slovenske železnice d.o.o., Ljub ljana, 
Kolodvorska ulica 11, ki ga je zastopal generalni direktor 
Blaž Miklavčič in kupovalko Saiti Bajramsha, stanujočo 
v Mariboru, Valvasorjeva ulica 59 a, s katero sta pogod-
beni stranki ugotovili, da sta 18. 3. 1993 sklenili kupo-
prodajno pogodbo št. 628/106/93 in da je kupovalka 
postala lastnica stanovanja št. 10/11, v P nadstropju, 
v Mariboru, Valvasorjeva ulica 59a, ki se je izgubila in 
da obe stranki navedeno pogodbo v celoti priznavata 
in je prodajalec dovolil, da se na trisobnem stanova-
nju št. 10/11, s površino 61,45 m², ki je v P. nadstropju 
zgradbe v Mariboru, Valvasorjeva ulica 59a, na parceli 
št. 2336, k.o. Studenci, vl. št. 1282 vknjiži lastninska 
pravica na ime kupovalke Saiti Bajramsha.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Rama Adžaja.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 6. 5. 2013

N 20/2011 Os2689/13

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za več-
stanovanjski objekt, na naslovu Letoviška ul. 7, Bo-
hinjska Bistrica, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem 
v Radovljici, pod opr. št. N 20/2011, sodišče na podlagi 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja oglas;

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek po-
stopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine, pogodbe 
o kupoprodaji stanovanja z dne 10. 1. 1985, sklenjene 
med Planum Investicijski razvojni center TOZD Inženi-
ring Radovljica in Ljub ljansko banko Ljub ljana, Trg revo-
lucije 2, Ljub ljana, s katero je kupec kupil stanovanje v 1. 
etaži, v izmeri 47,55 m2 (posamezni del 4), na parcelah 
št. 158/25 in 158/26, k.o. Bohinjska Bistrica, na naslovu 
Letoviška ul. 7, Bohinjska Bistrica.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist 
Nove Ljub ljanske banke d.d. Ljub ljana, Trg republike 2, 
Ljub ljana.

Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da 
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbija-
jo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predla-
gateljice.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 8. 5. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

P 42/2013 Os2571/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke 
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Olge Stipanovič, Marindol 18, Adlešiči, ki jo zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 
1. neznano kje živeči dediči članov Stipanovič zadruge, 
Marindol 10, Adlešiči in 2. neznano kje živeči dediči čla-
nov Mikunovič zadruge, Marindol 26, Adlešiči, zaradi pri-
znanja lastninske pravice pcto 3.000,00 EUR, v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: 
ZPP), dne 8. 4. 2013 postavilo začasnega zastopnika 
neznano kje živečim dedičem članov Stipanovič zadru-
ge, Marindol 10, Adlešiči in neznano kje živečim dedi-
čem članov Mikunovič zadruge, Marindol 26, Adlešiči.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznano kje živečih dedičev članov Stipanovič 
zadruge, Marindol 10, Adlešiči in neznano kje živečih 
dedičev članov Mikunovič zadruge, Marindol 26, Adle-
šiči, do takrat, dokler leti ali njihov pooblaščenec ne 
bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 8. 4. 2013

P 46/2013 Os2572/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke 
Vinko Cerar, Dobliče 54, Črnomelj, ki ga zastopa An-
ton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: 
neznani dediči neznanega bivališča po neznano kje in 
kdaj umrlem Vrtin Johanu, Dobliče 12, Črnomelj, zaradi 
priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja 
pcto 600,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 8. 4. 2013 
postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem ne-
znanega bivališča po pok. Vrtin Johanu, nazadnje sta-
nujočem na naslovu Dobliče 12, Črnomelj.

Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče neznanega bivališča po pok. 
Vrtin Johanu, nazadnje stanujočega na naslovu Dobli-
če 12, Črnomelj do takrat, dokler leti ali njihov poobla-
ščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, 
da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 8. 4. 2013

P 54/2013 Os2573/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Ivana 
Rus, Vidošiči 17, Metlika, ki ga zastopa Alojz Poljšak, 
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. neznani 
dediči neznanega bivališča po pok. Vukšinič Marku, na-
zadnje stanujoči Želebej 8, Metlika, 2. neznani dediči ne-
znanega bivališča po pok. Nemanič Martinu, nazadnje 
stanujoči Božakovo 39, Metlika, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice pcto 1.500,00 EUR, v smislu 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, dne 8. 4. 2013 postavilo 
začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega 
bivališča po pok. Vukšinič Marku, nazadnje stanujočem 
na naslovu Želebej 8, Metlika in neznanim dedičem ne-
znanega bivališča po pok. Nemanič Martinu, nazadnje 
stanujočem na naslovu Božakovo 39, Metlika.

Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Čr
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče neznanega bivališča po pok. 
Vukšinič Marku, nazadnje stanujočem na naslovu Žele-
bej 8, Metlika in neznane dediče neznanega bivališča po 
pok. Nemanič Martinu, nazadnje stanujočem na naslovu 
Božakovo 39, Metlika do takrat, dokler leti ali njihov 
pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne 
sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 8. 4. 2013

P 224/2012 Os2574/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Stevo 
Vrlinič, Paunoviči 2, Adlešiči, ki ga zastopa Jože Vardjan, 
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. Zdravko 
Vukčevič in 2. Milka Vukčevič, oba Bojanci 26, Vinica, ki 
ju zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, 3. Vera Bili-
čič, Bojanci 24, Vinica, ki jo zastopa odvetniška pisarna 
Škerlj, o.p., d.o.o. iz Novega mesta, 4. Višeslava Vrlinič, 
Strumička 90/25, Beograd, R. Srbija, 5. Predrag Vrlinič, 
Vinogradski venac 26, Čukarica, R Srbija in 6. Nebojša 
Vrlinič, Palmira Tolatija 42/017, Novi Beograd, R Srbija, 
zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 1.000,00 EUR, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v na-
daljevanju: ZPP), dne 8. 4. 2013 postavilo začasnega 
zastopnika šesto toženi stranki Nebojši Vrliniču, Palmira 
Tolatija 42/017 Novi Beograd, R Srbija.

Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črno-
mlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal šesto 
toženo stranko Nebojša Vrliniča, Palmira Tolatija 42/017 
Novi Beograd, R Srbija, do takrat, dokler on ali njegov 
pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne 
sporoči, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 8. 4. 2013

I 239/2011 Os2541/13

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Aquahit, vzdrževanje, trgovina in storitve, Kranj 
d.o.o., Zasavska cesta 16, Kranj  dostava, ki ga za-
stopa odv. Mateja Likozar Rogelj, Likozarjeva ulica 1, 
Kranj  dostava, zoper dolžnico Danijelo Malekinušić, 
Ulica Huberta Pettanna 17, Sesvete, R Hrvaška; Ivo Bi-
jelić (prej GIARA d.o.o. – sedaj že izbrisan), Prešernova 
cesta 7/B, Radomlje, zaradi izterjave 4.047,74 EUR 
s pripadki, dne 29. 4. 2013 sklenilo:

dolžnici Danijeli Malekinušić, nekdaj stanujoči na 
naslovu Levčeva 13/b, Mengeš ter Ulica Huberta Pet-
tanna 17, Sesvete, R. Hrvaška, sedaj neznanega pre-
bivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, 
odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljub ljanska cesta 102, 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnico Da-
nijelo Malekinušić, vse dokler dolžnica ali njen poo-
blaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
dolžnici postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 29. 4. 2013

P 1383/2011 Os-2513/12

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Barbari Zakelšek Humar v pravdni zadevi tožeče stran-
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ke: Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Vinko Šimc, odvetnik v Ljub ljani, zoper to-
ženo stranko Milana Lazić, neznanega bivališča, zaradi 
plačila 33.078,04 EUR, dne 24. 4. 2012 sklenilo:

toženi stranki se postavi začasni zastopnik odvetnik 
Boris Grobelnik, Dalmatinova 11, Ljub ljana.

Postavljeni začasni zastopnik ima v naslovnem po-
stopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v tej 
pravdni zadevi, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler skrbstveni 
organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 4. 2012

VL 173530/2012 Os2543/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Poštna 
banka Slovenije, d.d. bančna skupina Nove Kreditne 
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor, 
ki ga zastopa Roman Slamnik, Ulica Vita Kraigherja 5, 
Maribor, proti dolžnici Odi Korošec, Teharje 46, Teharje, 
ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni zastopnik Stanka 
Hribar Čotar, Mariborska cesta 88, Celje, zaradi izterja-
ve 298,57 EUR, sklenilo:

dolžnici Odi Korošec, Teharje 46, Teharje, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Stanka 
Hribar Čotar, Mariborska c. 88/II, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen 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 26. 4. 2013

I 4065/2003 Os2265/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru 
III I 03/04065 z dne 15. 1. 2004 in v skladu z določi-
li 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, 
se dolžnici Ljiljani Pejić kot začasni zastopnik postavi 
Nenad Zečević, odvetnik v Mariboru. Začasni zastopnik 
bo zastopal dolžnico od dneva postavitve 15. 1. 2004 in 
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne 
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 8. 4. 2013

P 18/2013 Os-2012/13

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni za-
devi opr. št. P 18/2013 tožeče stranke Vlatke Petrik, ki 
jo zastopa Janez Verk, odvetnik v Celju, zoper toženo 
stranko Mladena Rajaka, neznanega prebivališča, za-
radi plačila odškodnine, na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi 
stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj posta-
vilo začasnega zastopnika odvetnika Aleksandra Sitarja, 
Glavni trg 22, Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene 
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugoto-
vi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu  
dne 28. 2. 2013

P 20/2013 Os-2250/13

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. 
P 20/2013 z dne 8. 4. 2013, na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
toženi stranki neznanim dedičem po pok. Mariji Mrgole, 
Rogačice 19, p. Studenec, postavilo začasno zastopni-
co Alenko Mirt, univ. dipl. prav., Jablanica 29/a, 8294 
Boštanj, ki bo zastopala toženo stranko vse dokler ne 
bo sama ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 8. 4. 2013

N 74/2012 Os2610/13

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Branke Rože, Tomaj 66, Dutovlje, ki jo 
zastopa Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani in nasprotnih 
udeleženk: 1. Liliane, roj. Stokel Romeo, 92 Boulder 
Ridge pl. Painesville, OH 440775104, ZDA, 2. Sonie 
Rože, Via dei Vigneti 26, Trst, Italija in 3. Marie Tereze 
Orel de Phipps, Salta 850, Resistencia (Chaco), Argen-
tina, zaradi predloga za delitev solastnega premoženja 
po predlogu predlagateljice, na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o nepravdnem postopku 1. 
in 3. nasprotni udeleženki postavilo začasnega zasto-
pnika, in sicer odvetnico Lenčko Žefran, Partizanska 
cesta 33/b, Sežana, ki bo 1. in 3. nasprotno udeleženko 
v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler naspro-
tni udeleženki ali njuna pooblaščenca na nastopijo pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 10. 5. 2013

Oklici dedičem

D 201/2012 Os2349/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Barbari Simončič, hčeri 
Matije, gospodinji, rojeni 26. 10. 1898, vdovi, umrli 10. 2. 
1988, nazadnje stanujoči Celjska cesta 11, Vojnik.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo 
dedovanje po zakonu. Zapustnica je bila vdova, otrok ni 
imela. Kot dediči II. dednega reda pridejo v konkretnem 
primeru v poštev zapustničini bratje in sestre oziroma 
njihovi potomci. Pri tem sodišče ne razpolaga s podatki 
(imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter 
drugi osebni podatki) o vseh potomcih zapustničine 
pokojne sestre Katarine Kotnik, saj je sodišče pridobilo 
le podatke o njenem sinu Cirilu Kotniku in hčeri Katarini 
Kotnik, ne pa tudi o drugih njenih potomcih, ki bi prišli 
v poštev kot dediči.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
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objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
ščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 9. 4. 2013

D 800/2012 Os2368/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Milanu Preložniku, sinu 
Albina, rojenem 4. 8. 1946, državljanu Republike Slo-
venije, razvezanemu, umrlemu 10. 10. 2012, nazadnje 
stanujočemu Pečovnik 67, Pečovnik.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo de-
dovanje po zakonu. Zapustnik je bil razvezan in je imel 
sina Mitjo Preložnika, ki se je dedovanju po zapustniku 
odpovedal, tako da ni drugih dedičev I. dednega reda.

Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. de-
dnega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre 
oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci) 
oziroma če teh ni, dediči III. dednega reda (zapustnikove 
babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in 
bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (ime-
na in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi 
osebni podatki) sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča 
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Za-
kona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 9. 4. 2013

D 54/2013 Os2397/13

Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Kresevič Štefanu, nazadnje 
stanujoč Račice 4, nato neznano kje, roj. 1. 1. 1902, ki je 
umrl dne 2. 1. 1972 (razglasitev za mrtvega na podlagi 
sklepa z dne 30. 8. 2012, ki je postal pravnomočen dne 
19. 9. 2012, opr. št. N 2/2012).

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo 
sodišču. Po poteku tega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 17. 4. 2013

II D 1646/2012 Os1537/13

V zapuščinski zadevi po pokojni Hrovat Zorki, roj. 
6. 10. 1929, umrli 29. 4. 2012, nazadnje stanujoči Jarška 
cesta 18, Ljub ljana, je naslovno sodišče odredilo oklic.

Pokojna je bila ob smrti vdova in brez otrok. Imela 
je tri brate, Mate, Ante in Mijo Čagalj ter sestro Marijo 
Čagalj Šerić. Naslova nečakinje Ramone Čagalj in neča-
ka Ivana Čagalja po pokojničinem pokojnem bratu Miju 
Čagalju, sodišču nista znana.

Zapustnica je napravila oporoko, na podlagi katere 
celotno premoženje deduje njena nečakinja Boženka 
Dedić.

Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi prišle v poštev 
kot zakoniti dediči, ne razpolaga, na podlagi 206. člena 

Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica na sodni deski in na spletni strani sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 17. 1. 2013

I D 1483/2010 Os2330/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 21. 2. 2010 umrlem Ferdi-
nandu Forstnerju, roj. 13. 8. 1943, državljanu RS, poro-
čenem, upokojencu, nazadnje stanujočem Gornji trg 49, 
Lovrenc na Pohorju, so se dediči prvega in drugega 
dednega reda dedovanju odpovedali, zato pridejo v po-
štev dediči tretjega dednega reda (potomci pokojnih za-
pustnikovih starih staršev). Stari starši po materini strani 
so imeli tri otroke: mater zapustnika Elizabeto Forstner, 
Marijo Oder ter Anico Miklošič. Stari starši zapustnika po 
očetovi strani so imeli otroke: očeta zapustnika Ferdinan-
da Forstnerja; Mihaela Forstnerja, ki je umrl pred zapu-
stnikom in je zapustil Ivana Forstnerja, ki živi v Lovrencu 
na Pohorju, in Rudolfa Forstnerja, ki je prav tako umrl in 
zapustil hčer Mihelco Forstner in sina Aleša Forstnerja, ki 
živita v Lovrencu na Pohorju; Terezijo Javnik, ki je umr-
la pred zapustnikom in je imela več otrok; Marijo Javnik, ki 
je umrla pred zapustnikom in je zapustila hčer Milko Jodl 
in sina Adolfa Ačnika, ki je tudi umrl pred zapustnikom. 
Ostali podatki sodišču niso znani.

Sodišče zato poziva dediče tretjega dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 10. 4. 2013

I D 422/2012 Os2331/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 22. 2. 2012 umrlem Jožefu 
Ekerlu, rojenem 25. 1. 1917, državljanu RS, vdovcu, 
nazadnje stanujočem Zgornje Hoče 12, Zgornje Hoče, 
sodišče na razpolaga s podatki o dedičih pokojnega za-
pustnikovega nečaka Jožefa Pečarja (sina pokojne za-
pustnikove sestre Angele Ekerl), ki je umrl 15. 3. 2012. 
Jožef Pečar po navedbah dedičev otrok ni imel in ni 
napisal oporoke. Njegova dedinja bi naj bila žena Anica 
Pečar, ki živi v Avstraliji, njen naslov pa sodišču ni znan.

Sodišče zato poziva dediče pokojnega zapustniko-
vega nečaka Jožefa Pečarja ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Za-
kona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 10. 4. 2013

I D 1222/2011 Os-2332/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 18. 12. 2010 umrli Justini 
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Rovšek, rojeni 19. 2. 1922, državljanki RS, upokojenki, 
vdovi, nazadnje stanujoči na Vrbanski cesti 28B v Mari-
boru, pridejo kot dediči v poštev potomci zapustnikovih 
staršev (dediči II. dednega reda). Sodišče ne razpolaga 
s podatki o dedičih pokojnega zapustnikovega nečaka 
Jožeta Kumra (sina zapustničinega brata Jožeta Ku-
mra), ki je umrl pred zapustnico. Jože Kumer je zapustil 
dva sinova, in sicer Dejana Kumra (njegov naslov in 
datum rojstva sodišču niso znani), prav tako sodišču 
ni znano ime drugega sina, ki bi naj živel na Češkem.

Sodišče zato poziva potomce pokojnega zapustni-
kovega nečaka Jožeta Kumra ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Za-
kona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 10. 4. 2013

D 151/2012 Os3420/12

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Grusovin Michele, pok. Michela, roj. 
10. 12. 1897, ki je umrl 19. 12. 1989, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Via Favetti 15, Gorica, Italija.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
zap. sestrični Vecchiet Erminia in Comelli Maria, zap. 
bratranec Comelli Giuseppe ter zap. prabratranec Varlec 
Luciano, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma 
njihovi dediči, ki sodišču prav tako niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 7. 6. 2012

D 238/2012 Os-1977/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Vinki Karas Gašparec, hči Felixa Karasa, roj. 7. 8. 
1926, državljanka Republike Hrvaške, z zadnjim stalnim 
bivališčem na naslovu Gundulićeva 24, Zagreb, Hrva-
ška, ki je umrla dne 12. 9. 1999 v Zagrebu.

Ker vsi dediči po pokojni niso znani, sodišče s tem 
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče upoštevalo le znane dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 13. 3. 2013



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 47 / 31. 5. 2013 / Stran 1757 

Zavarovalne police preklicujejo

Cepec Eva, Ronkova 18, Slovenj Gradec, zavaro-
valno polico, št. 50500041847, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnq-331280

Juraja Klemen, Kozje 40, Kozje, zavarovalno poli-
co, št. 50500090058, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnz-331271

Juvan Petra, Cesta na Zlato polje 18, Kisovec, za-
varovalno polico, št. 50500113798, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnx-331248

Kekec Miha, Dvorjane 105, Spodnji Duplek, zavaro-
valno polico, št. 50500047361, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnd-331243

Krajnčan Romana, Senično 101, Križe, zavarovalno 
polico, št. 50500045390, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnq-331259

Resnik David, Kleče 29A, Dol pri Ljub ljani, zavaro-
valno polico, št. 50500108642, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnu-331251

Smolej Dunja, Stari Grad 18, Krško, zavarovalno 
polico, št. 50500100233. gnp-331281

Stupar Miodrag, Črnomeljska 29, Kočevje, zavaro-
valno polico, št. 50500080098, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gng-331265

Zorenč Boštjan, Imenska Gorca 18, Podčetrtek, za-
varovalno polico, št. 50500089606, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnu-331276

Spričevala preklicujejo

Konc Matic, Zadružna ulica 9, Ljub ljana, indeks, iz-
dala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 2011. gnr-331254

Papež Dejan, Brilejeva ulica 14, Ljub ljana, indeks, 
št. 41210122, izdala Medicinska fakulteta, Ljub ljana. 
gnz-331250

Podgoršek Pina, Novakova ulica 8, Mengeš, in-
deks, št. 01007269, izdala Pedagoška fakulteta, Ljub
ljana, leto izdaje 2007. gnl-331260

Polak Judita, Žanova ulica 18, Kranj, indeks, št. 
18010245, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljub
ljani, leto izdaje 2001. gnw-331274

Rupnik Živa, Kolarjeva ulica 36, Ljub ljana, indeks, 
št. 71060320, izdala Biotehniška fakulteta. gnn-331258

Drugo preklicujejo

Brodnik Jure, Podturn pri Dolenjskih Topli-
cah 43 A, Dolenjske Toplice, voznikovo kartico, št. 
1070500023010000, izdal Cetis Celje. gnh-331264

Cigoj Jurij, Kvedrova 10, Koper  Capodistria, cer-
tifikat za varnostnika, narejen 16. 7. 2008, izdan 18. 7. 
2008, številka 605, NPKVev5750/i60808. gny-331272

Đogić Ervin, Zaloška cesta 186, Ljub ljana  Polje, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane, Ljub ljana. 
gnw-331278

Enes Muratspahić s.p., Bratovševa ploščad 31, 
Ljub ljana, izvod licence št. 012332/001, za audi, reg. št. 
LJ RH377, ser. št. 01023367, in certifikat št. 012332, 
ser št. 01011111, veljavnost do 10. 5. 2015, izdala GZS. 
gni-331263

Grabnar Davor, Polšina 9A, Trojane, študentsko 
izkaznico, št. 28120102, izdala Fakulteta za matematiko 
in fiziko, Ljub ljana. gnv-331279

Gruškovnjak Lara, Veščica 5B, Murska Sobota, štu-
dentsko izkaznico, izdala Filozofska fakulteta, Univerza 
v Ljub ljani. gnp-331256

Hadžisulejmanović Ina, Cesta Viktorja Svetina 13, 
Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice. 
gnc-331244

Hafner Katja, Pot na Gorjance 22, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 19496789, izdala Ekonomska 
fakulteta. gne-331242

Halavač Almir, Brodarjev trg 3, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500012124003, izdajatelj 
Cetis d.d. gno-331257

KARANTA TRANSPORT d.o.o., Slape 108A, Ljub-
ljana  Polje, licenco, za vozilo MAN, registrska številka 
LJ 928LM. gnc-331269

KARANTA TRANSPORT d.o.o., Slape 108A, Ljub-
ljana  Polje, licenco, za vozilo MAN, registrska številka 
LJ N070 X. gnb-331270

Keserović Sead, Kašeljska cesta 4, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500021588003, izda-
jatelj Cetis d.d. gnk-331261

Kopić Alen, Kardeljev trg 2, Velenje, študentsko 
izkaznico, št. 01009396, izdala Pedagoška fakulteta. 
gnf-331241

Petković Biljana, Ulica Janeza Puharja 8, Kranj, 
študentsko izkaznico, št. 19552334, izdala Ekonomska 
fakulteta, Ljub ljana. gnj-331262

Plot Petra, Mahovnik 70, Kočevje, študentsko izka-
znico, št. 01007477, izdala Pedagoška fakulteta. gnw-
331249

Preglav Ana, Janka Ulriha 38, Velenje, študentsko 
izkaznico, št. 31270147, izdala Fakulteta za farmacijo. 
gnt-331277

Simončič Katja, Vodnikov trg 5A, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 2006312, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnf-331266

SIMPL d.o.o., Drofenikova ulica 16, Šentjur, licenco, 
številka GE004212/02572/006, za tovorno vozilo M.A.N, 
registrska številka CE R1961. gnn-331283

SIMPL d.o.o., Drofenikova ulica 16, Šentjur, licenco, 
številka GE004212/02572/004, za tovorno vozilo merce-
dezbenz actros 1831L, registrska številka CE T946M. 
gnm-331284

Sitar Franc, Lancova vas 77A, Videm pri Ptuju, 
voznikovo kartico, št. 1070500031676000. gne-331246

Starin Tomaž, Briše 6, Polhov Gradec, osnovno 
licenco za taxi vozilo, št. 800375, izdalo Ministrstvo za 
promet, izdana leta 2009. gno-331282

T. L. Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, 
dovolilnico, številka 0002149, za državo 11, oznaka dr-
žave 191. gnb-331245

Trojar Lucija, Zgornja Sorica 35, Sorica, študentsko 
izkaznico, št. 04036213, izdala Fakulteta za upravo, 
Ljub ljana. gnh-331268

Preklici
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Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistri-
ca, dovolilnico, številka 2553535, za državo Belorusijo, 
oznaka države 112/01. gnq-331255

Zdravstveni dom Ljub ljana, Metelkova ulica 9, Ljub
ljana, štampiljko z besedilom: Zdravstveni dom Ljub ljana 
ZD Ljub ljana – Moste – Polje Prvomajska 5, Ljub ljana 
Fizioterapija. gnt-331252

Zdravstveni dom Ljub ljana, Metelkova ulica 9, Ljub
ljana, štampiljko z besedilom: Srečko Marko ŠUSTAR, 
dr. med. gns-331253

Žagar Maruša, Cesta v Žlebe 23, Medvode, štu-
dentsko izkaznico, izdala Pravna fakulteta. gnv-331275

ŽELEZNJAK d.o.o., Lendavska cesta 5A, Lendava 
 Lendva, licenco, za kamion MAN, tip 18.480 FAT, št. 
GE004663/05878/002, izdajateljica Gospodarska zbor-
nica Slovenije. gnd-331247
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