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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na
podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in
47/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list
RS, št. 104/12 in 46/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PIPRS, Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije od 2011 – 2020 (Uradni list RS,
št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12), Uredbe
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),
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 (Uradni
list EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008 o splošnih skupinskih izjemah), Okvira skupnosti za državno pomoč za raziskave
in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 2006/C 323/01,
30. 12. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega
razvoja in inovacij v letu 2013, Mnenja Ministrstva za
finance št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 2012 o skladnosti
sheme državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. priglasitve:
BE01-2399245-2012), Pogodbe ERASynBio št. 291728
z dne 8. 12. 2011, Memoranduma o sodelovanju pri
mednarodnem razpisu v okviru ERA-Net iniciative ERASynBio z dne 1. 15. 2013 in Sklepa o začetku postopka
za izvedbo Javnega razpisa v okviru ERA-Net iniciative
ERASynBio št. 430-4/2013/2 z dne 17. 5. 2013, objavlja
javni razpis
v okviru ERA-NET Iniciative ERASynBio
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru ERA-Net iniciative ERASynBio (v nadaljnjem besedilu: nacionalni
razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev

v mednarodnih raziskovalnih projektih izbranih v okviru
prvega skupnega mednarodnega razpisa za raziskovalne projekte ERASynBio: Krepitev sintezne biologije
skozi inovativne mednarodne projekte (ang.: ERASynBio 1st Joint call for transnational research projects
– Building Synthetic Biology capacity through innovative transnational projects; v nadaljevanju: mednarodni
razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu
z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani
http://www.erasynbio.eu/.
Glavni namen mednarodnega razpisa je spodbuditi
interdisciplinarno sodelovanje in s tem okrepiti znanstveno skupnost na področju sintezne biologije v Evropi
in svetu.
Razpis pokriva širša raziskovalna področja znotraj
sintezne biologije vezana na definicijo sintezne biologije, ki jo je za namene svojega dela oblikovala iniciativa
ERASynBio.
Predmet in namen javnega razpisa sta podrobneje
opisana v razpisni dokumentaciji v točki 1 Navodil za
prijavo.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V razpisu sodelujejo financerske organizacije iz
13 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrije,
Danske, Finske, Francije, Latvije, Nizozemske, Nemčije,
Norveške, Portugalske, Slovenije, Švice, Velike Britanije
in Združenih držav Amerike.
3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne
pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni
strani http://www.erasynbio.eu/. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne
pogoje:
– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki je bil na mednarodni ravni izbran za sofinanciranje in s strani ministrstva
povabljen k oddaji nacionalne prijave.
– Kot slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju
s partnerji iz sodelujočih držav (v nadaljnjem besedilu:
slovenski partnerji) lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega prava in
izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
– Raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki
bodo sodelovali na projektu (v nadaljevanju: člani projektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS).
– Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta
(v nadaljevanju: vodja slovenskega projekta) oziroma
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koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih
partnerjev več (v nadaljevanju: koordinator slovenskega projekta), mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12):
– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne
ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih
(kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in
št. 72/11)
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vo
denje.
– Vodja slovenskega projekta lahko sodeluje v največ v dveh projektih, če je v enem koordinator mednarodnega projekta in v enem partner, oziroma v enem
projektu, če nastopa zgolj kot partner v mednarodnem
projektu.
– Člani projektne skupine morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete:
– za vodjo projekta pri posameznem slovenskem
partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni
ravni
– za člane projektne skupine najmanj 17 prostih
raziskovalnih ur na letni ravni
– Člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja
projekta v delovnem oziroma pogodbenem razmerju
z raziskovalno organizacijo, ki sodeluje kot slovenski
partner v mednarodnem projektu.
– Slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije;
– na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09,
52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 –
Odl. US in 48/12 – Odl. US);
– niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL 2004/C 244/02);
– imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja,
finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili oziroma niso
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz
drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna
višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne
pomoči;
– niso navedeni na seznamu poslovnih subjektov,
ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport oziroma njegovi predhodni pravni subjekti, za
katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
uradno prečiščeno besedilo);
– imajo sedež v Republiki Sloveniji.
3.3 Mednarodni konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta:
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– morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj
treh različnih v razpisu sodelujočih evropskih držav, od
katerih mora biti eden izmed njih koordinator projekta;
– morajo v primeru, da sodeluje ameriški partner,
sodelovati najmanj štirje partnerji iz najmanj štirih različnih držav;
– lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu, če zagotovijo lastno financiranje, če
konzorcij tudi brez njih izpolnjuje minimalni kriterij števila
udeležencev in če pred rokom prijave posreduje dokazilo
o razpoložljivih sredstvih.
Vsak konzorcij določi koordinatorja projekta, ki mora
biti iz ene izmed na razpisu sodelujočih evropskih držav.
V primeru, da je v enem mednarodnem konzorciju
več slovenskih partnerjev, morajo partnerji določiti vodjo
projekta pri posameznem slovenskem partnerju in koordinatorja slovenskega dela projekta, ki je tudi kontaktna
oseba za ministrstvo.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev v projektu v skladu
s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je
660.000 EUR za celotno obdobje trajanja projektov (tj.
največ do 220.000 EUR letno).
Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske
postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«. Financiranje se zagotavlja za čas
izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti.
Vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega
dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000 EUR, tj. največ do 70.000 EUR
letno za vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem projektu, v primeru, da je koordinator celotnega mednarodnega projekta iz Slovenije pa največ
do 450.000 EUR, tj. največ do 150.000 EUR letno, za
vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem
projektu.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2014, 2015, 2016 in 2017.
Predvideni začetek financiranja upravičenih stroškov izbranih projektov je v prvi polovici 2014 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih
državah.
Predvideno trajanje projektov je od 24 do 36 mesecev.
6. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta
v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za
raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006 – 5.
poglavje), shemo državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« in
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).
Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske
cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na projektu
še neposredni materialni stroški, neposredni stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se priznajo v višini
obračunane amortizacije.
Prejemnik bo na podlagi izpisa upravičenih stroškov
na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti,
na osnovi zahtevka za izplačilo, odobrenega s strani
skrbnika pogodbe na ministrstvu, ob zaključku vsake-
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ga obdobja prejel sredstva v višini izkazanih dejanskih
stroškov v posameznem obdobju izvajanja aktivnosti na
projektu. V posameznem letu izvajanja aktivnosti upravičeni stroški na projektu ne smejo presegati letnega
zneska določenega s pogodbo. Obdobja izvajanja aktivnosti, natančneje določena s pogodbo, praviloma trajajo
4 mesece.
Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali financiranje pomeni državno pomoč. V primeru da financiranje
ne pomeni državne pomoči, je financiranje lahko do
100 %, v primeru da financiranje pomeni državno pomoč,
pa je delež sofinanciranja odvisen od velikosti podjetja
ter tipa raziskave in znaša od 40-80 %.
Upravičeni stroški ter višina in način financiranja
so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 5
Navodil za prijavo.
7. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v dveh fazah:
– 1. faza – oddaja nacionalne predprijave in mednarodne prijave: preverjanje izpolnjevanja mednarodnih
in nacionalnih formalnih kriterijev, mednarodna strokovna presoja in mednarodno priporočilo za sofinanciranje
projektov.
– 2. faza – oddaja prijave na nacionalni razpis za
slovenski del projekta: ponovno preverjanje izpolnjevanja
formalnih kriterijev slovenskih partnerjev, ki so bili v okviru mednarodnega konzorcija izbrani za financiranje.
Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni
dokumentaciji v točki 7 Navodil za prijavo.
7.1. Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morajo vsebovati formalno popolna predprijava, glavna prijava in prijava na nacionalni
razpis, so navedeni v razpisni dokumentaciji v točki 6
Navodil za prijavo.
7.1.3 Mednarodna prijava in nacionalna predprijava
Rok za oddajo predloga projekta je 26. avgust 2013
do 17. ure po srednjeevropskem času. Mednarodno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu
celotnega konzorcija v elektronski obliki na spletni strani
www.erasynbio.eu.
Sočasno z oddajo mednarodne prijave morajo slovenski partnerji na ministrstvo posredovati Nacionalno predprijavo (Priloga 1). Obrazce, ki sestavljajo nacionalno predprijavo, mora izpolniti, podpisati in žigosati
vodja slovenskega projekta, če je slovenskih partnerjev
več, pa koordinator slovenskega projekta zbere izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce vseh slovenskih
partnerjev ter jih v elektronski obliki (skenirano v.pdf
formatu) pošlje na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si.
Podrobnosti o prijavi so navedene v točki 6.1 Navodil za prijavo.
7.1.4 Nacionalna prijava
V primeru uspešne mednarodne prijave konzorcija,
v katerem sodeluje slovenski partner v projektu, bo ministrstvo vodjo oziroma koordinatorja slovenskega projekta, če je partnerjev več, pozvalo k oddaji nacionalne prijave za slovenski del projekta. Prijavo mora vodja oziroma
koordinator slovenskega projekta v tiskani in elektronski
obliki (v formatih.xls in.doc ter skenirano v formatu.pdf)
poslati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici po oznako
»Ne odpiraj – prijava na razpis ERASynBio« na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo oddane neposredno
v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po
pošti najpozneje v roku 8 dni od prejetja poziva vodji
oziroma koordinatorju slovenskega projekta, če je partnerjev več.
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih nacionalnih prijav bo predvidoma tretji delovni dan
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od izteka roka za oddajo prijav na sedežu ministrstva
opravila strokovna komisija ministrstva (v nadaljevanju:
Komisija ministrstva). Datum odpiranja prijav bo objavljen na spletnih straneh ministrstva. Odpiranje prijav
ne bo javno zaradi pričakovanega velikega števila prijav.
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne,
bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih
vlagatelj v roku (8 dni od prejema poziva) ne bo dopolnil
skladno s pozivom za dopolnitev, se zavržejo.
Podrobnosti o nacionalni prijavi so navedene v točki
6.2 Navodil za prijavo.
7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje
7.2.1 Mednarodna prijava in nacionalna predprijava
Datum prejema nacionalne predprijave, formalno
upravičenost slovenskih nacionalnih partnerjev (glej
točko 3.2.) ter primernost višine stroškov slovenskih
partnerjev bo preverjala Komisija ministrstva za izvedbo razpisa. Predloge, ki bodo zadostili nacionalnim in
mednarodnim formalnim pogojem (preverjal jih bo Odbor mednarodnega razpisa), bo ocenjeval Strokovni
ocenjevalni odbor v skladu s specifičnimi strokovnimi
ocenjevalnimi kriteriji (umestitev v okvir razpisa in prispevek k ciljem razpisa, znanstvena odličnost oziroma
tehnološka novost, učinki projekta in izvedba projekta).
Na osnovi vsebinskih ocen bo Strokovni ocenjevalni
odbor pripravil prednostno listo najboljših projektov. Na
njeni osnovi bo Odbor mednarodnega razpisa predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj
financira. Končna odločitev o financiranju je odvisna
od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih
zmožnosti sodelujočih držav, ki bodo potrdile, katere
projekte bodo financirale. Koordinatorji vseh projektov
bodo o končni odločitvi s strani Mednarodne pisarne
razpisa obveščeni predvidoma v začetku 2014.
Postopek mednarodne prijave in nacionalne predprijave ter kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji, natančneje v točki 7.2 Navodil za prijavo.
7.2.2 Nacionalna prijava
O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči
minister, pristojen za znanost s posamičnim sklepom
o izbiri za vsakega slovenskega prijavitelja. Prejemniki
sredstev bodo sklep predvidimo prejeli marca 2014.
Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Ministrstvo bo na podlagi formalno popolnih prijav,
formalne upravičenosti slovenskih partnerjev v projektu
skladno s točko 3.2 in primernosti višine ter upravičenosti stroškov, sofinanciralo najboljše projekte slovenskih
partnerjev do porabe sredstev, vendar le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale
stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh
projektih.
Postopek nacionalne prijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
natančneje v točki 7.3 Navodil za prijavo.
7.2.4 Postopek s pravnim sredstvom
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30)
dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa
o ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne
bo zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta
z izbranimi prijavitelji.
8. Spremljanje izvajanja projektov
Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo
v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sode-
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lovale pri sofinanciranju aktivnosti na posameznem projektu. Slovenski partnerji v odobrenem mednarodnem
projektu bodo, skladno z z ministrstvom sklenjeno pogodbo o izvajanju aktivnosti na mednarodnem projektu
(Priloga 3), poročali o izvajanju aktivnosti na letni ravni.
Osnova za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti bodo izpisi upravičenih stroškov na projektu za
posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, Letno vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem delu (Priloga 4)
ter Končno izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na Javni razpis v okviru
ERA-Net Plus iniciative ERASynBio
II. Priloge
1. Nacionalna predprijava (Priloga 1)
2. Nacionalna prijava slovenskega dela projekta
(Priloga2)
i. Finančni načrt izvajanja aktivnosti za celotno
obdobje trajanja projekta (Obrazec NP.1)
3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 3)
4. Poročilo o izvajanju aktivnosti v preteklem letu
(Priloga 4)
i. Obrazec P1: Vsebinsko poročilo o izvajanju
aktivnosti na projektu v preteklem letu
ii. Obrazec P2: Finančno poročilo o izvajanju
aktivnosti na projektu v preteklem letu
iii. Obrazec P3: Vsebinski načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu
iv. Obrazec P4: Finančni načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport: http://www.mizs.gov.si/index.php?id=454.
10. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kontaktna oseba je Kim Turk Križanec
(kim.turk-krizanec@gov.si), ki je v poslovnem času dosegljiva na tel. 01/478-47-05.
Podatki o ERA-Net iniciativi ERASynBio in Skupnem mednarodnem razpisu v okviru te iniciative so na
voljo na spletni strani, www.erasynbio.eu.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5110-1/2013/2

Ob-2917/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11,
in 100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 38/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja
v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu,
New Yorku in na Dunaju (v nadaljevanju:
v umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2014
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JPR – REZ – 2014)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa, cilj in razpisno področje
Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljic in
prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje
in ustvarjanje v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014, ki vključuje:
– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov,
ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega
vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj Ministrstva
v omenjenih mestih ter
– povračilo potnih stroškov za izbrane prijaviteljice
in prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 €
neto, za London v višini največ 270 € neto, za New York
v višini največ 850 € neto in za Dunaj v višini največ
150 € neto.
Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in
medkulturne izmenjave idej, znanja in praks.
Razpis je namenjen prijaviteljem/icam, ki delujejo
na naslednjih področjih umetnosti in kulture:
– uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijska umetnost,
– film in AV-mediji,
– knjiga,
da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.
3. Pomen izrazov
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima
Ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in
na Dunaju ter so namenjena eno- ali dvomesečnemu
bivanju in ustvarjanju umetnikov/-ic ter drugih posameznikov/ic, ki delujejo v umetnosti.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so vpisane
v razvid samozaposlenih, ki ga vodi Ministrstvo.
Mlade avtorice in avtorji so osebe, ki na dan zaključka javnega razpisa JPR – REZ – 2014 še niso dopolnili/e
36 let in delujejo v umetnosti.
Projekt so predvidene aktivnosti v času bivanja in
ustvarjanja v umetniški rezidenci, ki jih prijavitelj/-ica
izkazuje z delovnim načrtom.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji in prijaviteljice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene
osebe):
– so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih umetnostnih področjih;
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– so, če so bili pogodbena stranka (bodisi kot fizična oseba bodisi kot zastopnik/ica pravne osebe) Ministrstva, Javne agencije za knjigo, Slovenskega filmskega centra oziroma Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti v l. 2012 in 2013, izpolnjevali vse pogodbene
obveznosti do njiju (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju
pogojev);
– niso koristili umetniške rezidence na Dunaju,
v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2012 ali 2013 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki/ce štipendij in/ali šolnin ministrstva, pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo v okviru
Javnih ciljnih razpisov za financiranje štipendij s pričetkom v šolskem letu 2012/13 in 2013/14 za dodiplomske
študije v tujini za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju
pogojev);
– niso prejemniki/ce sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do
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umetniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– so seznanjeni z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku
oziroma Berlinu oziroma Londonu oziroma na Dunaju
ter povračilu dela potnih stroškov in se z njo strinjajo
(dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni
strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti
informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih
podatkov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje
minister.
Prijaviteljice in prijavitelji formalno nepopolnih vlog
bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijavitelj/-ica
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne
bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in
zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in/ali po že izdani dokončni
odločbi o izboru prijavitelja/ce spremeni odločitev in
z njim/njo ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo: dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– najemnine, tekoči stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroški rednega vzdrževanja in osnovne
opreme stanovanj, ki jih Ministrstvo poravnava neposredno;
– potni stroški (vključno s stroški mestnega prevoza
v kraju umetniške rezidence) za Berlin v višini največ
250 € neto, za London v višini največ 250 € neto, za
New York v višini največ 850 € neto in za Dunaj v višini
največ 150 € neto. Ministrstvo upravičencem in upravičenkam povrne omenjene potne stroške na podlagi zahtevka, vsebinskega poročila o delu v umetniški rezidenci
in kopij računov, ki jih vložijo pri Ministrstvu v roku 30 dni
po poteku pogodbenega obdobja bivanja.
7. Pojasnila o uporabi umetniške rezidence
Vsak prijavitelj/ica bo lahko bival/a v stanovanju
v terminu, ki bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in
ustvarjanja v stanovanju med njim/njo in ministrstvom,
ki jo Ministrstvo sklene s prijaviteljem/ico pred odhodom.
Ministrstvo si pridržuje pravico sprememb objavljenih
vzorcev pogodbe pred njenim podpisom.
Izbrani/a prijavitelj/ica dobi pravico do bivanja samo
v eni rezidenci.
Izbrani/a prijavitelj/ica lahko v stanovanju biva največ dva meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da
v primeru, ko jih več zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
Število oseb, ki lahko bivajo v stanovanju v okviru
posameznega pogodbenega obdobja bivanja, je omejeno, in sicer:
– v Berlinu največ štiri (dve običajni ležišči in dve
zasilni),
– na Dunaju največ štiri (štiri običajna ležišča),
– v New Yorku največ tri (dve običajni ležišči in eno
zasilno),
– v Londonu največ štiri (dve običajni ležišči in dve
zasilni).
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V umetniški rezidenci smejo brezplačno bivati
samo izbrani prijavitelji in prijaviteljice. Druge osebe
smejo bivati z izbranim/-o prijaviteljem/-co, če jih le-ta
Ministrstvu predhodno najavi (do 30 dni pred odhodom
v umetniško rezidenco oziroma pred terminom umetniške rezidence, ki je določen v odločbi) in poravna za njih
pavšalne stroške.
8. Razpisni kriteriji
Kriterij

Št. možnih točk

1. Reference

80

Kakovost in izvirnost dosedanjega dela avtorja/ice s poudarkom na zadnjih treh letih na
umetnostnem področju, za katerega je podana vloga in/ali izkazana posebna nadarjenost
perspektivnega/e mladega/e avtorja/ice.1

40

Uveljavljenost avtorja/ice v strokovni javnosti na umetnostnem področju, za katerega je
podana vloga.2

40

2. Delovni načrt

15

Razvoj umetniške ustvarjalnosti prijavitelja/-ice prek spoznavanja in stikov z umetniško sceno
v mestu rezidence.

15

4. Status samozaposlenega v kulturi

5

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi.

5

Skupaj

100

Mladi avtorji in avtorice lahko kakovost in izvirnost dosedanjega dela oziroma uveljavljenost v strokovni javnosti dopolnijo
z vsaj dvemi priporočili stroke, ki morata biti originalno podpisani (elektronska korespondenca med priporočiteljem/iteljico in
prijaviteljem/ico ne šteje za priporočilo).
1, 2

9. Uporaba kriterijev
Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani
so lahko tisti prijavitelji in prijaviteljice, ki v skupnem
seštevku točk prejmejo 70 točk in več. Izmed prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo prejeli 70 točk in več, bodo
izbrani tisti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Če
imajo prijavitelji in prijaviteljice enako število točk, se
pri določanju vrstnega reda upošteva najprej dosežena
ocena po kriteriju kakovost in izvirnost dosedanjega
dela, nato uveljavljenost v strokovni javnosti in za njim
delovni načrt.
Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev
oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljic in prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo
in delujejo v stanovanju, če prijavitelj/ica, ki je bil/a
prvotno izbran/a, zaradi objektivnih razlogov (bolezen,
odpoved projekta s strani pravnega partnerja v tujini,
delovne obveznosti v Sloveniji, družinske razmere itd.)
Ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. Če prijavitelj/ica ne navede objektivnih razlogov,
se v naslednjih dveh letih ne bo mogel/-la prijaviti na
razpis Ministrstva za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev v umetniških rezidencah
Ministrstva.
10. Predvidena vrednost sredstev: predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
javnega razpisa JPR – REZ – 2014 je: 120.000,00 EUR
in so zagotovljena na proračunski postavki 711410.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena
proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi
izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki mu bodo priložene
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kopije računov za potne stroške in vsebinsko poročilo
o bivanju in delovanju v umetniški rezidenci.
12. Razpisni rok: razpis se prične 14. 6. 2013 in se
zaključi 15. 7. 2013.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa JPR – REZ – 2014,
– vzorce pogodb o bivanju in delovanju v umetniških rezidencah in delni povrnitvi potnih stroškov (pogodbe za različne kraje rezidenc se med seboj nekoliko
razlikujejo),
– prijavni obrazec,
– prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev).
Prijavitelj/ica mora ob prijavi posameznega projekta
na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec in dokazila, navedena na prijavnem obrazcu,
– podpisana in datirana priloga 1 (izjave prijavitelja/-ce o izpolnjevanju razpisnih pogojev),
– elektronsko verzijo,
– celotne prijavne dokumentacije (na CD, DVD ali
USB pomnilniku), ki je identična s tiskano verzijo vloge,
in sicer scan v .pdf formatu,
– izpolnjen prijavni obrazec (brez prilog in dokazil) pa dodatno tudi v obliki besedilne datoteke (na
primer: .doc, .docx, .rtf, .odt).
Če se bosta tiskana in elektronska verzija prijavne
dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji/ce v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva http://www.mk.gov.si/,
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana oziroma najkasneje 15. 7. 2013 oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis JPR –
REZ – 2014. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba
prijavitelja/ce: ime in priimek ter stalni naslov.
15. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 15. 7. 2013 oziroma do tega dne ni bila
v poslovnem času Ministrstva oddana v njegovi glavni
pisarni.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga,
ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj/ica ni dopolnil/a v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti/a prijavitelj/ica,
katerega/e vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja/ice.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji in prijaviteljice, ki bodo podali formalno
nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog.
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Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno
z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj/-ica strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev in prijaviteljic:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno
dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijaviteljice in prijavitelje o izidih
razpisa obvestilo v dveh mesecih po zaključku odpiranja
vlog, ki se bo pričelo 18. 7. 2013 ob 10. uri. Ministrstvo
bo izbralo predloge za sofinanciranje prijaviteljev po
postopku, kot ga določa pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih
z javnim proračunom.
V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja umetniških rezidenc, ki so predmet
razpisa, se umetniške rezidence ne dodelijo.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil: dr. Blanka Tivadar, tel. 01/369-59-72, e-pošta:
blanka.tivadar@gov.si.
Posredovanje informacij po telefonu in elektronski
pošti poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
11. ure.
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo
oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni Ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh
Ministrstva: http://www.mk.gov.si, kot je navedeno pod
točko 13.
Ministrstvo za kulturo
Št. 094-1/2013

Ob-2880/13

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in
40/11 – ZUPJS-A) in 4. člena Pravilnika o nagradah in
priznanjih na področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo
na področju socialnega varstva v letu 2013
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno
kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za
delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo
prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu
dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob
upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih,
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– priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane
pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado
ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo
strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični
delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupinsko
nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki
dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva
v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna
v lokalnem okolju lahko kandidira skupina strokovnih ali
laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na
področju socialnega varstva.
4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja
lahko vložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci
na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega
varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora
vsebovati izpolnjen obrazec, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve pod rubriko Javna naročila/javni razpisi in utemeljitev predloga, v katerem mora biti podrobno opisano delo
kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v skladu
s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali
priznanja iz 8. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih
na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga
so lahko priložena mnenja organov, posameznikov in
organizacij, ki predlog podpirajo.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljub
ljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojnici »Razpis za
nagrade in priznanja za delo na področju socialnega
varstva v letu 2013« najkasneje do 9. 8. 2013. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju
socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije podelila ministrica, pristojna za socialne zadeve.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 430-1270/2012/27

Ob-2882/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1270/2012,
za izvajanje programa Prepoznavanje, pomoč in zaščita
žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po
spolu pri sprejemu prosilcev za mednarodno zaščito
v Republiki Sloveniji, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 4/13, pod objavo Ob-1111/13, z dne
18. 1. 2013, in na spletni strani Ministrstva za notranje
zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa
v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2014, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam
oseb, ki obsega:
1. izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito (v nadaljevanju:
prosilci),
2. pripravo poročila o razgovoru,
3. evalvacijo programa,
4. izvedbo vseh ostalih aktivnosti, potrebnih za
pravočasno in pravilno izvedbo programa.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost
izbranih projektov: za izvajanje programa po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Inštitut
za afriške študije Ljubljana, v vrednosti 15.000,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvedbo predmetnega programa so zagotovljena
iz sredstev Evropskega sklada za begunce – LP 2012 in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 6316-5/2013-1
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Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12)
ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/107, 9/11 in
57/ZPOP-1A) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja
prijav za razpise št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov
v letu 2013
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ARRS)
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene
literature in baz podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih
znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša: 2.960.000 EUR.
Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2013.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne
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osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo
na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za
širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica,
univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki
konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil
o izpolnjevanju pogojev:
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RI-ML-01-2013 – Prijavni obrazec za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, baz
podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop
do vsebin v celotnem besedilu v letu 2013 in
2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in
sicer:
– ponudbe za nakup mednarodne znanstvene
literature in baz podatkov,
– seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publikacij (izpis COR009
iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe serijskih
publikacij v letu 2012 ali/in
– seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz podatkov (izpis COR010 iz sistema COBISS.SI)
ter statistika uporabe baz podatkov v letu 2012 in
– seznam naročenih revij, ki so pogoj za konzorcij.
Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis
v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in bazah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti
v Mariboru.
Poleg navedenega v prvem odstavku te točke sta
sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija
ocenjevanja prijav za razpise št 6319-1/2013-2 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in Pravilnik 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).
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav:
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave in
– izvedljivost predloga.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga
določata Metodologija in Pravilnik.
7. Prednost pri sofinanciranju:
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli konzorciji, ki
praviloma povezujejo vse štiri Univerze in vsaj štiri javne
raziskovalne zavode oziroma celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru konzorcijskega nakupa.
Prednost pri sofinanciranju nabave mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli tudi
tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj
knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije.
Na ta način se omogoča pospešen razvoj strok, ki so
v javnem interesu RS in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati,
oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija
novo raziskovalno-razvojno področje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo v letu
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2013 za plačilo licenčnin in naročil revij in baz podatkov,
ki zapadejo v plačilo v letu 2013.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave,
način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj
s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov
razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu
v papirni obliki na naslov ARRS.
b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz
podatkov v letu 2013« ter z navedbo naziva in naslova
prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno petka, 12. 7. 2013, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno
petka, 12. 7. 2013, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2013« je lahko le ena prijava.
c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti
popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno petka, 12. 7. 2013,
do 12. ure.
d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo
na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne
bo upoštevala.
e. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter ne
bodo pravilno označene (glej točko b), komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje prijav bo v ponedeljek, 15. 7. 2013, ob 10. uri, v sejni sobi
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se
samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku
javnega razpisa.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na spletni
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobijo tudi
v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar
osebno ali po telefonu 01/400-59-42, vsak delavnik od 9.
do 13. ure ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-11/2013-1
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Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in
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45/12) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12 – ZPOP-1A), Uredbo o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS,
št. 48/09, MP – 12/09) ter Protokolom 2. zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Črno goro z dne 25. 11.
2011, podpisan v Podgorici, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro
v letih 2014–2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših
medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte)
v letih 2014–2015. Za podiplomske študente in podoktorande največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju:
mlajše raziskovalce) obeh držav bodo v letih 2014–2015
sofinancirani tudi daljši obiski.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane programe
dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj črnogorskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in črnogorskih
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost
vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene
programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih
drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga
do 16. 9. 2013 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na
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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
Ljubljana, ravno tako do 16. 9. 2013 do 12. ure. Agencija
bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru,
če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati
raziskovalci obeh držav. Slovenski in črnogorski vodja
morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki
ga določata pristojni instituciji (v Črni gori: Ministrstvo za
znanost, http://www.mna.gov.me). Kontaktna oseba na
črnogorski strani je Milena Milonjic, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri
čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2013,
poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013.
Prednost bodo imeli projekti,
– pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (tj.
podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let
po doktoratu));
– katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na
zadnjih dveh razpisih za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro
(tj. za obdobja 2010–2011 in 2012–2013).
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro,
v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma
potekalo ob koncu leta 2013. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora
skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno
55.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori;
– stroške bivanja za črnogorske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru
obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške
bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za raziskovalce iz Črne gore ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba),
v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR; Agencija bo
sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Črne
gore, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za
svoje zdravstveno zavarovanje;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za črnogorske mlajše raziskovalce za daljše obiske v Republiki
Sloveniji, če pristojni mednarodni organ odobri projektu
dodatna sredstva.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2014 do 31. decembra 2015.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-ME-JR-Prijava/2013
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 16. 9. 2013 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-ME-JR-Prijava/2013) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro v letih
2014–2015« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 16. 9. 2013, do 12. ure in v papirni obliki prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 16. 9. 2013, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 16. 9. 2013, do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 20. 9. 2013 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2013.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni
strani agencije, www.arrs.si.

Št.

51 / 14. 6. 2013 /

Stran

1825

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-12/2013-1

Ob-2914/13

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in
45/12) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike
Jugoslavije (Uradni list RS, št. 81/02, MP 21/02), in
Protokola 6. zasedanja mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Republiko Srbijo, podpisanim dne 14. marca 2012
v Beogradu, Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Srbijo v letih 2014–2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših
medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2014–2015. Za podiplomske študente in podoktorande
največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju: mlajše raziskovalce) obeh držav bodo v letih 2014–2015 sofinancirani tudi daljši obiski.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Srbija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane programe
dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko
Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in
število gostovanj srbskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in srbskih
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
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5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost
vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene
programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih
drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in
ga do 16. 9. 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 Ljubljana, ravno tako do 16. 9. 2013 do 12. ure.
Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo
v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen
v programsko skupino.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in srbski vodja morata vložiti
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Srbiji: Ministrstvo za izobraževanje
in znanost Republike Srbije, www.nauka.gov.rs). Kontaktna oseba na srbski strani je gospa Nada Milošević,
e-pošta: nada.milosevic@nauka.gov.rs).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri
čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2013,
poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013.
Prednost bodo imeli projekti,
– pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (tj.
podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let
po doktoratu));
– katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na
zadnjih dveh razpisih za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo (tj. za obdobja 2010–2011 in 2012–2013).
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega
organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo,
v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma
potekalo ob koncu leta 2013. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora
skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno
120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Srbiji;
– stroške bivanja za srbske raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov
izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do
100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja
največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za raziskovalce iz Srbije ob obiskih
v Sloveniji do višine, določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba),
v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR; Agencija bo
sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Srbije, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem
znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za srbske
mlajše raziskovalce za daljše obiske v Republiki Sloveniji,
če pristojni mednarodni organ odobri projektu dodatna
sredstva.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2014 do 31. decembra 2015.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-RS-JR-Prijava/2013
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter
oddane na spletni portal do 16. 9. 2013 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-RS-JR-Prijava/2013) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata
biti vsebinsko enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Republiko Srbijo
v letih 2014–2015« ter z nazivom in naslovom prijavitelja,
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 16. 9. 2013, do 12. ure in v papirni obliki prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 16. 9. 2013, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 16. 9. 2013, do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. 9. 2013, ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni predvidoma do konca leta 2013.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni
strani agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 93/13

Ob-2888/13

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) Šola za
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna
šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj
Višje strokovne šole za program Hortikultura
za naslednje predmete oziroma module:
– Ekonomika in menedžment podjetij,
– Poslovno sporazumevanje in vodenje,
– Strokovna terminologija v tujem jeziku – Nemščina,
– Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja,
– Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije,
– Varovanje krajine, prostora in okolja,
– Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi,
– Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin,
– Pridelovanje drevnine,
– Zemljemerstvo in priprava terena,
– Gradiva in parkovna tehnika,
– Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin,
– Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinam,
– Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami.
Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj
Višje strokovne šole izpolnjevati pogoje v skladu z zahtevami:
– 92. in 96. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07),
– Pravilnika o smeri stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih sodelavcev
v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja Hortikultura (Uradni list RS, št. 91/07),
– Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj Višje šole
(Uradni list RS, št. 1/09).
– Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06).
Prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola,
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Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje s pripisom »Predavatelj
VSŠ » v 8 dneh po objavi.
O podelitvi naziva predavatelj višje šole bo odločal
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 15 dneh
po končanem postopku.
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Št. 13/0175

Ob-2892/13

Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/12 z dne 15. 6.
2012) ter Seznama mentorjev, ki bodo v letu 2013 začeli
z usposabljanjem mladih raziskovalcev, objavlja Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce
pri izbranih mentorjih v letu 2013
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je izbor mladega raziskovalca/ke, ki bo v letu 2013 začel
usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti.
2. Mentorji in prosta mesta: izbrana mentorja sta
prof.dr Mitja Košnik, dr.med.,spec. in izr.prof.dr. Mitja
Lainščak, dr.med., spec. Pri vsakem mentorju je lahko
izbran en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo
glede na doseženo skupno število točk glede na merila
iz 5. točke razpisa. Najboljše ocenjeni kandidat je prvi in
ima prednost pri sklenitvi pogodbe za mesto mladega
raziskovalca. V primeru, da najbolje ocenjeni kandidat
ne sklene pogodbe, se pogodba ponudi naslednjemu
kandidatu glede na skupno doseženo oceno.
3. Opis področij pri posameznem mentorju
Mentor: prof. dr. Mitja Košnik, dr.med., spec.
Raziskovalna tematika, na kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca je področje telemedicine ter integracije slikovnih in funkcijskih metod v interni
medicini.
Informacije: mitja.kosnik@klinika-golnik.si.
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr.med., spec.
Raziskovalna tematika, na kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca je področje malignih obolenj, srčnega popuščanja in kronične obstruktivne pljučne
bolezni.
Od kandidata/kandidatke se pričakuje poznavanje
osnovnih metod obravnave bolnikov s kroničnimi boleznimi srca in pljuč.
Informacije: mitja.lainscak@guest.arnes.si.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
(1) Kandidat/ka za mladega raziskovalca/ko mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu,sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00
ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij III.
stopnje, ali
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem
v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju
prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje (brez
diplome) najmanj 8,00, ali
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred
11. junijem 2004, ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo
izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
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– da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz
prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija
iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa
do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij
tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani
letnik doda eno leto.
(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že
vpisan na podiplomski študij tretje stoponje ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004,
povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna,
razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.
(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil
starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma
magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več
kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost
kandidata.
(4) Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno
prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.
5. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
(brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80 % vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju,
– že zaključen znanstveni magisterij,
– vpis na podiplomski študij tretje stopnje,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu,
– razgovor z mentorjem.
Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija
in je razvidno iz priloženega ocenjevalnega lista. Mentor
bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno
ocenil glede na postavljena merila.
6. Čas financiranja
Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani
v štiriletni doktorski študijski program (stari program),
– največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na
podiplomski študij tretje stopnje (novi program).
Klinika Golnik bo sklenila s kandidatom delovno
razmerje za določen čas in sicer za obdobje financiranja, kot ga določa ARRS v skladu s 106. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in podpisan
(Obrazec MR/Pr/2013),
2. dokazilo o izobrazbi:
– fotokopijo diplome s prilogo k diplomi oziroma
izjavo (Izjava št. 3), da bo kandidat diplomiral ali predložil odločbo o priznanju diplome za namen nadaljevanja
izobraževanja oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome,
pridobljene v tujini do vključno 31. 8. 2013, s tem, da
mora biti potrdilo o opravljeni ali nostrificirani diplomi
kandidata, ki je bil izbran, predloženo najkasneje do
31. avgusta 2013,
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva in dokazilo o opravljenih
obveznostih na podiplomskem študiju,
– dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju,
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3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora vsebovati podatke
o vseh izpitih in vajah na dodiplomskem študiju,
4. fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razvidna letnica rojstva; (fotokopija osebne izkaznice
ali potnega lista ter davčne številke),
5. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1), da se
lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za
evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 45/12),
6. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2), da še ni
bil financiran v programu mladih raziskovalcev;
7. če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že
vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora
diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer
se za vsak vpisani letnik doda eno leto.
8. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka
upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome
oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za
daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
9. življenjepis.
Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne
priloge:
1. dokazilo o doseženih nagradah in pri
znanjih;
2. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znan
stvenih člankov;
3. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja
pri raziskovalnem delu.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijave s prilogami sprejema Univerzitetna klinika
za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Enota za razvoj
ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, v zaprti ovojnici
s pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2013 – Ne odpiraj«
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja.
Prijava v zgoraj navedeni obliki mora prispeti na
zgoraj navedeni naslov do vključno petka, 28. junija
2013.
Obravnavane bodo samo prijave, ki imajo vse
z razpisom zahtevane elemente, vso zahtevano dokumentacijo in so prispele pravočasno. Nepopolnih prijav
ne bomo obravnavali.
Vsak kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o rezultatih izbora predvidoma obveščeni do 2. avgusta 2013.
10. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran, ima pravico do vložitve pritožbe v roku
8 dni od prejema obvestila na naslov Univerzitetna
klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Enota za
razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, z oznako
»Pritožba – Javni razpis za prosta mesta mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih v letu 2013«. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za
izbor. Nepravočasne in nepravilno označene pritožbe
ne bodo upoštevane.
11. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in
razpisna dokumentacija sta dosegljiva na spletni strani
Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik ali v Enoti za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204
Golnik, vsak delavnik od 8. do 13 ure.
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12. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo v Enoti
za razvoj ljudi pri delu, na tel. 04/256-94-47.
Univerzitetna klinika
za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Št. 35417-1/2013

Ob-2875/13

Koncedent, Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 26. člena Odloka
o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 36/11) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske
javne službe urejanja objektov
in naprav javne razsvetljave
v Mestni občini Novo mesto
1. Koncesijski akt: koncesija se podeljuje skladno
z Odlokom o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini
Novo mesto in na podlagi odločitve o koncesiji (Uradni
list RS, št. 36/11).
2. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje izbirne gospodarske javne službe, ki obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne
razsvetljave in drugih objektov javne službe. Zajema tudi
strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje, v interesu trajnega
nemotenega ter brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti. Gospodarska
javna služba se opravlja na celotnem območju Mestne
občine Novo mesto.
3. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesija se
podeli za obdobje treh let z možnostjo sporazumnega
podaljšanja do skupno največ petih let. Koncesionirana
gospodarska javna služba se prične opravljati z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izkazati svojo osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni
v 19. točki Navodil vlagateljem za izdelavo vloge, ki so
del razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarja za
opravljanje gospodarske javne službe urejanja objektov
in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: razpisna
dokumentacija).
5. Postopek izbire: koncesionarja se izbere po splošnem upravnem postopku.
6. Razpisna dokumentacija: vsa vprašanja, ki jih
ureja ta razpis, in druga vprašanja, so podrobneje urejena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletnih straneh koncedenta: http://www.
novomesto.si.
7. Obvezne sestavine vloge
Vlagatelji morajo predložiti vloge na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predložene vloge morajo imeti sledeče priloge:
– Vlogo; obrazec mora biti podpisan in žigosan.
– Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izbiro koncesionarja; izjava mora biti podpisana in žigosana.
– Bančno garancijo za resnost vloge; bančna garancija mora biti podpisana in žigosana s strani izdajatelja.
– Izjavo o izročitvi bančnih garancij; izjava mora biti
podpisana in žigosana.
– Spisek referenc vlagatelja, skupaj s potrdili naročnikov; spisek referenc mora biti podpisan in žigosan
s strani vlagatelja, potrdila pa morajo biti podpisana in
žigosana s strani naročnikov.
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– Osnutek koncesijske pogodbe mora biti na vsaki
strani parafiran, na zadnji strani pa podpisan in žigosan.
– Ponudbeni predračun; obrazec mora biti podpisan in žigosan.
– Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da vlagatelj ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
– Popis del; popis mora biti natisnjen, podpisan ter
žigosan priložen tudi v elektronski obliki – excel obliki.
8. Reference vlagatelja: vlagatelj mora izkazati, da
je v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa opravljal
storitve, ki so predmet gospodarske javne službe. Vlagatelju se priznajo samo referenčni posli v vrednosti minimalno 50.000,00 EUR (brez DDV) letno (pri tem velja
enak znesek tudi, če se je posel opravljal manj, kot eno
leto) za vsako posamezno referenco.
9. Predložitev vlog: vloge morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov koncedenta do 27. 6. 2013 do 8. ure.
Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – vloga za
poodelitev koncesije za izvajanje GJS urejanja objektov
in naprav javne razsvetljave” in številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
10. Merila za izbor: merilo za izbor koncesionarja
je najnižja cena.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo dne
27. 6. 2013 ob 9. uri, na sedežu koncedenta.
12. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo obveščeni
o koncedentovi odločitvi o izbiri koncesionarja najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
13. Ustavitev postopka: skladno s 26. členom Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo
mesto, tudi najugodnejša vloga koncedenta ne zavezuje
k izboru koncesinarja. Koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov
vlagateljev ustavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku.
Mestna občina Novo mesto
Št. 405-0001/2013-100

Ob-2878/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 20/13, v nadaljevanju: Pravilnik) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in drugi), objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa
v Občini Ravne na Koroškem za leti 2013–2014
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno poziva banke in hranilnice k predložitvi ponudb za
subvencioniranje stroškov plačilnega prometa občanom
Občine Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga za javni razpis: javni razpis se
izvaja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 20/2013).
3. Predmet javnega razpisa
Dodelitev finančnih sredstev bankam oziroma hranilnicam v obliki delnega subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri plačevanju občanov za storitve naslednjih podjetij in zavodov:
– JKP Log d.o.o. Ravne,
– Petrol Energetika d.o.o. Ravne,
– Elektro Celje d.d.,
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– Gen I d.o.o. Krško,
– Elektro Ljubljana d.d.,
– Elektro Maribor d.d.,
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica,
– Elektro Gorenjska d.d. Kranj,
– OŠ Koroški jeklarji Ravne,
– OŠ Prežihovega Voranca Ravne,
– OŠ Juričevega Drejčka Ravne,
– Vrtec Ravne,
– Glasbena šola Ravne,
– Koroški dom starostnikov, enota Črneče,
– Dom starejših Na Fari, Prevalje.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje in merilo za izbiro
Na javnem razpisu lahko za sredstva kandidirajo
banke in hranilnice oziroma finančne institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da poslujejo v skladu z Zakonom o bančništvu in
drugimi zakoni, ki urejajo bančno poslovanje in plačilne
storitve,
– da imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev,
– da so vključene v jamstveno shemo bank in hranilnic Slovenije,
– imajo organizacijsko enoto s sedežem v Občini
Ravne na Koroškem.
Merilo za izbiro:
– izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil najnižji nominalni znesek, izražen v centih, ki ga bo morala prispevati
Občina Ravne na Koroškem za eno položnico.
V primeru, da bi dva ali več prijaviteljev ponudili
enak nominalni znesek, bo naročnik izvedel pogajanja.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– da bo vsem občanom občine nudila storitve plačevanja plačilnih nalogov brez provizije za posamezen
plačilni nalog do zneska 1.000,00 EUR,
– da bo ostale bančne in plačilne storitve nudila
občanom in pravnim osebam pod ugodnejšimi pogoji,
kot jih nudi preostalo bančno okolje v občini.
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša:
– za leto 2013: 3.000 €,
– za leto 2014: 10.000 €.
V primeru, da naročnik v proračunu za leto 2014 ne
uspe zagotoviti zadostnih sredstev, si pridržuje pravico,
da z upravičencem sklene aneks k pogodbi za nižjo
vrednost sofinancerskih sredstev oziroma v primeru,
da upravičenec ne želi skleniti aneksa h pogodbi, lahko
naročnik odstopi od pogodbe.
– Občina Ravne na Koroškem bo v skladu s Pravilnikom omogočila sofinanciranje provizije do največ 85 %
upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so:
– stroški plačilnega prometa za plačilo položnic iz
3. točke tega razpisa, za katere upravičenec fizičnim
osebam sofinancira razliko stroškov do 100 %.
Morebitni davek na finančne transakcije ni upravičeni strošek.
6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva mora predlagatelj porabiti:
– v letu 2013 najkasneje do 30. 11. 2013,
– v letu 2014 pa do 30. 11. 2014.
Upravičenec bo prejel sredstva na podlagi izstavljenega računa v zakonskem roku in na podlagi priloženih
dokazil o izvedbi predmeta javnega razpisa.
7. Rok za predložitev vlog: javni razpis se prične
z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in
se zaključi 24. 6. 2013, ob 11. uri.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo dne 24. 6. 2013 ob 12. uri.
Vloge bo po vrstnem redu prispetja odpirala komisija, imenovana s sklepom s strani župana. Komisija
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bo opravila strokovno presojo in ocenjevanje prispelih
vlog.
9. Obvestilo o izboru: naročnik bo prijavitelje obvestil o izboru najkasneje v 30-tih dneh po oddaji popolne
vloge.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
a. povabilo k oddaji ponudbe,
b. navodila prijaviteljem za izdelavo ponudbe z vsebino:
– predmet javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev,
– način določanja deleža, ki ga prejme upravičenec,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti v prijavi,
– merilo za izbor,
– vzorec pogodbe,
– navedbo organa, ki s sklepom odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi zoper ta sklep.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, vsak delovni dan od 7. do 15. ure, v petkih od 7. do 13. ure. Na razpolago pa je tudi na spletni
strani naročnika, www.ravne.si od dneva objave tega
razpisa dalje.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku
prijavitelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje
obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom: »Ponudba – ne odpiraj, Javni razpis – subvencija
plačilni promet« na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti,
pri čemer mora biti vloga predložena najkasneje do
roka iz 7. točke tega razpisa. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega
razpisa.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem javnim razpisom je mag. Vlasta Kupljen, tel. 02/821-60-33, e-naslov:
vlasta.kupljen@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 300-1/2013-1

Ob-2881/13

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 50/12), Odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2013 (Uradni list RS, št. 15/13),
Odloka o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto
2013 (Uradni list RS, št. 45/13) in priglasitvijo sheme
državne pomoči št. M001-5874564-2012 pri Ministrstvu
za finance, Občina Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Medvode
za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
za leto 2013 v okvirni višini 45.000 EUR (proračunska
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postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva).
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrepi (po pravilniku):
Namen A – Spodbujanje začetih
investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti
Namen B – Spodbujanje odpiranja
novih delovnih mest
in samozaposlovanja
Namen C – Spodbujanje projektov
inovacij
Namen D – Spodbujanje
promocijskih aktivnosti podjetij
Namen E – Spodbujanje razvoja
projektov socialnega podjetništva
stev

Višina sredstev
10.000,00 EUR
18.000,00 EUR
4.000,00 EUR
6.000,00 EUR
7.000,00 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-

Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja, ki na območju občine investirajo v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata
ali poslovne enote, v opredmetena osnovna sredstva za
razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu
bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa
obstoječega obrata oziroma storitev.
Pogoji:
– Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata
na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna
sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega
procesa obstojewčega obrata v občini.
– Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že pro
izvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec
že opravlja.
Upravičeni stroški so:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški naslednjih neopredmetenih osnovnih sredstev: nakup patentov, licenc, programske opreme ter
stroški razvoja novih produktov ali storitev in
– stroški izobraževanja za pridobitev znanj za potrebe razširitve proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša
največ 50 % upravičenih stroškov.
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja
Upravičenci:
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim
bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom
usposabljanja.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč,
se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
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– v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba,
je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za samozaposlitev, sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije
s strani Zavoda za zaposlovanje in dokazilo o registraciji
podjetja.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja, ki imajo sedež na območju občine in
razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno
rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih, da se
preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih
rešitev predloga inovativnih rešitev; prijavitelj za delo
na prijavljenem projektu lahko zaposli oziroma najame
izumitelja novosti, raziskovalca ali svetovalca.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot
upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo
izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe,
avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu
z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem
prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega
projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 %
vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju
občine in se udeležijo določenega sejma ali razstave
doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Občino Medvode.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice
na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ
50 % upravičenih stroškov.
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
1. Finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva;
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki
iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih
projektov s področja socialnega podjetništva, katerih
dejavnost se bo vršila na območju občine Medvode
oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali
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socialna podjetja s sedežem ali lokacijo poslovne enote
na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod
od iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja
socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov
z namenom registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma subvencije znaša med 30 % in 50 % vrednosti.
2. Finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij
in njihovemu nadaljnjemu razvoju
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so
pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki
urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo sedež
ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ ali nakupa oziroma najema objekta;
– stroški razvoja novih produktov in storitev;
– stroški izobraževanja za pridobitev specializiranih
znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne
oziroma storitvene dejavnosti.
Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz
prve alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj 10
oseb iz drugega odstavka 21. a člena;
– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih,
ki so v lasti Občine Medvode;
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena
lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
3. Finančna podpora prestrukturiranja običajnih podjetij v socialna podjetja
Upravičenci:
– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo
sedež ali lokacijo poslovne enote na območju Občine
Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja
socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja
za prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov ne sme presegati 50 %
vseh upravičenih stroškov.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– obrazec 1 – prijavni obrazec
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
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Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od
dneva objave in do izteka prijavnega roka, dosegljiva na
spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si, vlagatelji pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu
Občine Medvode.
Vloge je treba poslati na naslov Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloge
morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom » Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode v letu 2013«. Sklep o dodelitvi sredstev se posreduje vlagateljem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Po odobritvi sredstev sklene vsak prejemnik
pogodbo z Občino Medvode, v kateri bodo določene vse
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
V. Ostale določbe
1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravilu »de minimis«. V skladu s tem pravilom skupni znesek
pomoči dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati
praga 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju) v obdobju treh let.
2. Sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v obdobju od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013, isto obdobje velja
tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini
4.000,00 EUR (brez DDV); kolikor prijavi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz več
računov, vendar mora skupna vrednost te investicije
presegati 4.000,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti
vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR
(brez DDV).
3. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le
z eno vlogo za posamezni namen. V okviru posameznega namena lahko vlagatelj dobi največ 2.000 EUR. V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje
celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota sredstev
prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.
Kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem.
4. Razpis je odprt do 30. 9. 2013.
5. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Sanja Malej, tel. 361-95-18, email: malej@medvode.si.
Občina Medvode
Št. 430-4/2013

Ob-2905/13

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Polzela (Uradni
list RS, št. 35/13) Občina Polzela objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev
za izvedbo projekta Vrtec Polzela
1. Koncedent: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela.
2. Predmet koncesije: gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objekta Vrtec Polzela
(v nadaljevanju objekt) in dajanje objekta v uporabo
v Občini Polzela v skladu z Odlokom o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Polzela.
Koncesija obsega:
– PGD v skladu s projektno nalogo in idejnim projektom koncedenta in pridobitev gradbenega dovoljenja
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ter PZI in PID projektno dokumentacijo, kar vse zagotovi
koncesionar na svoje stroške;
– gradnjo objekta, pri čemer koncesionar izrecno
prevzame vsa tveganja gradnje;
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja
obsega tekočega vzdrževanja;
– energetsko upravljanje objekta v koncesijski dobi,
pri čemer koncesionar izrecno prevzema tveganja obsega fizičnih količin porabe energentov do energijskega
razreda B2;
– zavarovanje objekta;
– zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom.
Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in
posest).
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskih
let 2013 in 2014, v katerih bo potekalo projektiranje in
gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela jeseni 2013
in končala do konca junija 2014, ko mora koncesionar
pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev projektiranja, gradnje
objekta, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, energetskega upravljanja objekta in zaračunavanja uporabe
prostorov vrtca uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 9.
2014.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi in idejnem projektu koncedenta.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti dajanja
nepremičnin v uporabo,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije
za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno ure uporabe in potrdi strukturo cene za ves čas trajanja koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevane garancije in izjave o garancijah,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za
odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
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6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti
uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in
potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju
koncesionirane dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem
koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane
dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti
brez nadomestila koncedentu v last in posest objekt,
v katerem bo izvajal koncesionirano dejavnost in v posest
zemljišče, za katero mu bo podeljena stavbna pravica,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz
koncesije in koncedentu predložiti letna poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne ponudbe so določeni
v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena
skladno z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na
spletni strani Občine Polzela, www.polzela.si.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za
objekt in naprave koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega
partnerstva.
9. Merili za izbiro koncesionarja:
– cena ure uporabe objekta,
– zanesljivost finančne konstrukcije.
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
10. Pogajanja: koncedent si pridržuje pravico pogajanj z najugodnejšim ponudnikom in pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 15. 7. 2013 do
10. ure, v sprejemno pisarno Občine Polzela.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih
ponudb bo 15. 7. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 15. 8.
2013.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Polzela, www.polzela.si. Idejni projekt in
projektna naloga bo ponudnikom na voljo v elektronski
obliki (pdf format).
15. Kontaktna oseba je skrbnik projekta Magda
Cilenšek.
Občina Polzela
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Javne dražbe
Ob-2895/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade
Republike Slovenije zastopa minister dr. Jernej Pikalo,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), 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 organe, 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
Zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine – poslovnih
prostorov št. 6, ID znak 964-3160-6, v pritličju poslovne stavbe ID 3160 (stolpič C), na naslovu Efenkova 61
v Velenju, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija,
upravljavec pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javne dražbe. Uporabnik nepremičnine je Šolski
center Velenje, 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 – poslovnih prostorov št. 6, ID znak 964-3160-6, v pritličju
poslovne stavbe ID 3160 (stolpič C), na naslovu Efenkova 61 v Velenju.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta oseb in stvari.
IV. Predkupna pravica: na nepremičnini ne obstaja predkupna pravica.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, dne 2. 7. 2013,
ob 10. uri.
VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 73,00,00 EUR. Izklicno
ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepremičnine po sodno zapriseženem cenilcu, ocenjevana po
stanju na dan 21. 11. 2012. Najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do
30. 6. 2013 plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene, tj. 7.300,00 EUR na podračun proračuna Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18
33308-7200994-860110, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba poslovnih prostorov Efenkova 61 v Velenju«. 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 najugodnejšega 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 sklenjene 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 pravnega 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 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 zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški
so: davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene
vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska
overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški 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 fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno
je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in
državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkaznico 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 starejše 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 izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega
transakcijskega računa;
c) morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
d) dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto
od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku
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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 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino, 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 pogojev 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 izpolnjenimi podatki (davčna številka oziroma ID številka za
DDV, EMŠO oziroma matična številka);
i) nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno
kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane;
j) vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine;
k) Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba
se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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 najvišjo 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.
l) Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem 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, znanost
in šport, kontaktna oseba Aleš Rajlič, elektronski naslov:
ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije
Ob-2915/13
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1317 Sodražica,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje
Občine Sodražica za leto 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,
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tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 33/13, dvorišče, v izmeri 257 m2 in parc.
št. 1492/267, pašnik, v izmeri 16 m2, obe k.o. 1619 –
Sodražica,
b) parc. št. 33/8, dvorišče, v izmeri 517 m2, k.o.
1619 – Sodražica.
Zemljišča se nahajajo v naselju Sodražica, med
ulicama Strmca in Prvomajska cesta. Območje, kjer se
zemljišča nahajajo so komunalno opremljena z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltna javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in
telekomunikacijsko omrežje.
3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje: je
prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcelo pod točko 2.a) je
6.552,00 EUR, najnižji znesek višanja: 100,00 EUR,
– izklicna cena za parcelo pod točko 2.b) je
12.408,00 EUR, najnižji znesek višanja: 100,00 EUR.
Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj
je dolžan kupnino poravnati v roku 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe na enotni zakladniški račun Občine
Sodražica št.: 01379-0100005681. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem roku, plačana
varščina pa se ne vrne. Z najugodnejšim dražiteljem se
sklene prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku
dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in
po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina
izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v četrtek, 4. 7. 2013, v sejni sobi Občine Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica, ob 12.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati
varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo
bodo dražili. Varščino je treba nakazati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681,
sklic št. 208719.
9. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se
varščina brez obresti vrne v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Uspešnemu dražitelju se plačana
varščina všteje v kupnino.
10. Interesenti lahko podrobnejše informacije o pogojih in predmetih javne dražbe dobijo na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska
pošta: obcina@sodrazica.si.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji
morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument
(fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
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– dokazilo o plačilu varščine, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– davčno oziroma matično številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po
načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za nepremičnine,
– davek na dodano vrednosti, strošek overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek
s soglasjem župana ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana
varščina in izkazani stroški.
Občina Sodražica
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Razpisi delovnih mest
Št. 327/13

Ob-2887/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska
cesta 22, Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE,
55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96,
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 17. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11) ter 27. člena Statuta
Javnega zavoda Triglavski narodni park, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega zavoda Triglavski
narodni park.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima končano univerzitetno ali najmanj visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (2. stopnja) ustrezne smeri;
– da ima 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let
pri vodenju zadev s področja varstva narave oziroma
dejavnosti zavoda;
– je dober poznavalec terenskih, naravovarstvenih
in gospodarskih razmer v narodnem parku;
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
– izkazuje znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj
enega tujega jezika na višji ravni zahtevnosti;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Sestavni del prijave na razpis je tudi vizija delovanja zavoda in razvoja narodnega parka med trajanjem
mandata, ki naj vsebuje tudi finančni, organizacijski in
kadrovski vidik.
Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda;
– organizira pripravo predloga desetletnega načrta
upravljanja parka in ga predlaga svetu zavoda v potrditev;
– pripravi predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter jih da v sprejem
svetu zavoda;
– pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda;
– posreduje potrjene in sprejete načrte in programe
iz prejšnjih alinej ustanovitelju v sprejem ali soglasje;
– predlaga svetu zavoda spremembe Statuta in
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet
zavoda;
– izvršuje sklepe sveta zavoda;
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne
akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje
zavoda;

– v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev
zavoda ter o nabavi in porabi zbranih sredstev;
– sprejema cenik storitev zavoda;
– predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov;
– predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske
spremembe zavoda;
– sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda;
– izvršuje sklepe sveta zavoda;
– sodeluje na sejah sveta zavoda in sejah strokovnega sveta zavoda;
– sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa
delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, v skladu z zakonom,
ki ureja delovna razmerja in ustreznimi kolektivnimi
pogodbami;
– skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih
dogodkih iz poslovanja zavoda;
– izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, sklep o ustanovitvi zavoda,
statut in druge splošne akte zavoda.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.
eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/
Europass+CV.csp?loc=sl_SI) z opisom vodstvenih in
organizacijskih sposobnosti.
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pridobitev podatkov
o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne
evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja
tujih jezikov in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena.
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo delovanja zavoda in razvoja narodnega parka med trajanjem
mandata, ki vsebuje tudi finančni, organizacijski in kadrovski vidik.
III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada
Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova
imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Ljub
ljanska cesta 27, 4260 Bled.
IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje
najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo
in okolje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske
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zadeve, s pripisom: razpis za direktorja Javnega zavoda
Triglavski narodni park.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mko@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po
objavi razpisa.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom
obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat
za okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/478-7499
(dr. Marija Markeš).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 74/2013

Ob-2918/13

Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list
RS, št. 43/13 – UPB1), Svet zavoda Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 26/28, 8000 Novo
mesto objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta
direktor/direktorica Javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto.
Kandidati morajo poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni bibliotekarski izpit; če pa kandidat še nima opravljenega strokovnega bibliotekarskega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega poslovanja,
ki obsega določbe splošnega upravnega postopka; če
kandidat še nima opravljenega tega izpita, je pogoj, da
je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti
ga v roku enega leta od imenovanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje področja dejavnosti zavoda,
– obvladanje slovenskega jezika,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu,
– obvladovanje osnov računalništva,
– znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.
Kandidati morajo k prijavi poleg potrebnih dokazil
priložiti tudi življenjepis in program razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Z njim bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas,
za čas trajanja mandata.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispe v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Knjižnica Mirana Jarca,
Svet zavoda, Rozmanova ul. 26/28, 8000 Novo mesto.
Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za direktorja javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku.
Opomba: V besedilu javnega razpisa uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Knjižnice Mirana Jarca
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Druge objave
Ob-2903/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Odloka o načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana in Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana,
Stegne 5, 1000 Ljubljana, objavljata
javno zbiranje ponudb
za nakup kompleksa nepremičnin na Fornačah
v Piranu, parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630),
na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825
(del št. 1, 2 in 3), 826 (del št. 1), 834 (del št. 1),
835 (del št. 1), 837 (del št. 1) in 1103 (del št. 1)
Naziv in sedež organizatorja
Lastnica kompleksa nepremičnin, ki so predmet
prodaje, je Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu
zastopa minister dr. Uroš Grilc.
Upravljavec kompleksa nepremičnin, ki so predmet
prodaje, in organizator javnega zbiranja ponudb je Javni
zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor Prodnik.
Ustanoviteljica upravljavca je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije. Upravljavec upravlja navedeni
kompleks nepremičnin na podlagi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11).
25. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03,
96/11) določa, da je premoženje, ki ga zavod upravlja,
last ustanovitelja. Premično premoženje upravlja zavod
samostojno, nepremičnine pa samo po predhodnem
soglasju ustanovitelja.
Predmet prodaje
Prodaja se celoten kompleks nepremičnin na Fornačah v Piranu, parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630), na
kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825 (del št. 1, 2 in 3), 826
(del št. 1), 834 (del št. 1), 835 (del št. 1), 837 (del št. 1)
in 1103 (del št. 1) /v nadaljevanju: nepremičnine.
Zemljiška parcela št. 253/4, k.o. Piran, je po vrsti
rabe stavbišče, v izmeri 2396 m2. Na zemljiški parceli
stoji 6 stavb. Stavba z ID-znakom 825 (del št. 1, 2 in 3)
in naslovom Fornače 27, 6330 Piran ima neto tlorisno
površino 2062,70 m2, stavba z ID-znakom 826 (del št. 1)
ima neto tlorisno površino 910 m2, stavba z ID-znakom
834 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 247,20 m2,
stavba z ID-znakom 835 (del št. 1) ima neto tlorisno
površino 194,90 m2, stavba z ID-znakom 837 (del št. 1)
ima neto tlorisno površino 591,10 m2 in stavba z ID-znakom 1103 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 33,40 m2,
skupaj ima torej vseh 6 stavb neto tlorisno površino
4.039,40 m2.
Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 460-02/95-3/1-8 z dne 30. 3. 1995 so bile nepremič-

nine razglašene za javno kulturno infrastrukturo. Zaznamba o razglasitvi za javno kulturno infrastrukturo je
pri parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630), vpisana v zemljiško
knjigo.
Nepremičnine ležijo v območju arheološkega najdišča Fornače (EŠD 7167) – Odlok o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Piran
(Uradne objave, PN, št. 26/83-379, 3/2009).
Objekti, ki so na parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630),
so kulturna dediščina Piran – Tovarna Salvetti (EŠD
28215).
Na podlagi lokacijske informacije št. 3501-512/2012
z dne 30. 7. 2012 izhaja, da je območje, kjer ležijo nepremičnine, ki so predmet prodaje, varovano kot kulturna dediščina – arheološki spomenik 2.2.5 AS Piran Fornače. Glede na navedeno za nepremičnine, ki so predmet prodaje, obstaja zakonita predkupna pravica Občine
Piran skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine
Piran (Uradni list RS, št. 18/03). Prodajalec mora pred
sklenitvijo prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom
pridobiti potrdilo občine o (ne)uveljavljanju predkupne
pravice.
Iz lokacijske informacije št. 3501-512/2012 z dne
30. 7. 2012 izhaja, da so prostorski akti, ki veljajo na
območju zemljiške parcele, ki je predmet prodaje: Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave,
št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02,
36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10,
Uradni list RS, št. 73/06, 66/07, 76/08) in Prostorski
ureditveni pogoji (PUP) za območja planskih celot 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06,
40/07, 28/08, 5/09), ter da je v pripravi sprememba Občinskega prostorskega načrta – Sklep o pričetku postopka izdelave načrta (OPN) (Uradne objave, št. 31/07).
Iz lokacijske informacije št. 3501-512/2012 z dne
30. 7. 2012 prav tako izhaja, da je osnovna namenska
raba prostora, kjer je zemljiška parcela, ki je predmet
prodaje, stavbno zemljišče, podrobnejša namenska
raba ima oznako »c« (turizem, oskrbne in storitvene
dejavnosti) ter da je severni del parcele 253/4, k.o. Piran (2630), v varovalnem pasu kategorizirane občinske
ceste JP 813192. Širina tega je določena z Odlokom
o občinskih cestah (Uradne objave, št. 2/04).
Nepremičnina je prosta bremen in stvari. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato se
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
bodo upoštevale.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek
na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec poleg kupnine.
Izhodiščna cena: 3.000.000,00 EUR.
Ponudba mora vsebovati najmanj:
1. predmet ponudbe: celoten kompleks nepremičnin na Fornačah v Piranu, parc. št. 253/4, k.o. Piran
(2630), na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825, 826, 834,
835, 837 in 1103;
2. ponujeno ceno: cena mora biti za predmet nakupa izražena s točno določenim zneskom, izraženim
v EUR, ter izpisana z besedo in ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
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3. način in rok plačila: z denarnim nakazilom na
račun prodajalca v 30 dneh od dneva podpisa prodajne
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena
sestavina prodajne pogodbe;
4. rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati še
60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb
Ponudbi je treba priložiti:
1. kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb;
2. izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe)
oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), stare največ 30 dni (velja le za pravne osebe in samostojne
podjetnike);
3. poslovno poročilo ponudnika za leto 2011, 2012
in računovodske izkaze na dan 31. 12. 2012 ter izpis, iz
katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika (velja
le za pravne osebe in samostojne podjetnike);
4. potrdilo o vplačilu 150.000,00 EUR varščine (iz
katerega je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa
in priložena celotna številka transakcijskega računa za
primer vračila varščine) na podračun proračuna RS št.:
01100-6300109972, sklic 18 33308-7200005-82781313,
z navedbo namena nakazila: »javno zbiranje ponudb
Fornače«. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v kupnini, neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena na njihov račun po izboru najugodnejšega ponudnika, vendar najpozneje do 1. 10. 2013;
5. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik
ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja le za
pravne osebe in s. p., tuja pravna oseba pa mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi,
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa);
6. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež Javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do vključno 22. 7.
2013 do 12. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti
z oznako „Ne odpiraj – Ponudba za nakup kompleksa
nepremičnin Fornače v Piranu“.
Ponudba se bo štela za pravilno in popolno, če bo
dana pisno v slovenskem jeziku in če bo vsebovala vse
zahtevane podatke in priloge ter bo na sedež naročnika
prispela do roka, navedenega v prejšnjem odstavku. Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo,
lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Upravljavec bo odpiranje ponudb izvedel javno
22. 7. 2013 ob 13. ure. Izbrana bo popolna in pravočasna ponudba ponudnika, ki bo vsebovala najvišjo ponujeno ceno – najugodnejša ponudba.
Ob več najugodnejših ponudbah bo prodajalec vse
najugodnejše ponudnike pozval k oddaji nove ponudbe.
Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo
najpozneje v 15 dneh od poziva.
Drugi pomembni podatki
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da
bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja
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z namenom skleniti dokončno prodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti
kadarkoli in brez navedbe razlogov do sklenitve pravnega posla ustavi postopek, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na razpolago:
– z vpogledom v listinsko dokumentacijo – o vpogledu bo podpisan informacijski memorandum;
– z ogledom – interesenti si lahko nepremičnino
ogledajo po predhodni najavi termina in ure ogleda
upravljavcu.
Za vpogled v dokumentacijo lahko zaprosijo najpozneje do vključno 15. 7. 2013 do 15. ure (relevanten je
čas prejema prošnje), enako je do navedenega rokovnega termina mogoč ogled. Zaprosilo je treba poslati pisno
priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti na
spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni
identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in
njeni kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija bo
prosilcem na razpolago na sedežu Filmskega studia
Viba filma Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, po podpisu ustrezne izjave o zaupnosti podatkov.
Dodatne informacije so interesentom na voljo pri
osebi: Igor Prodnik (direktor Filmskega studia Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana), tel. 01/513-24-04,
telefaks št. 01/513-25-50, igor.prodnik@vibafilm.si.
Ministrstvo za kulturo
Št. 400-06/13-02820

Ob-2873/13

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in
75/12; v nadaljevanju ZSPDSLS), v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena ZSPDSLS, 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepi Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
št. 9000-4/2013(1020)33-3 z dne 28. 2. 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518
Ljubljana; MŠ: 5156700000; DŠ: SI 85876500.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
2.1. Prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov
2.1.1 v Novem mestu, Novi trg 9, za izklicno ceno
616.000,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 4.341,00 EUR). Gre za poslovni prostor v II. nadstropju (5. etaža), v izmeri 690,24 m2 (del
stavbe št. 25) in, v izmeri 33,24 m2 (del stavbe št. 27),
skupaj 723,48 m2, kot del stanovanjske stavbe z ident.
št. 668.ES, na parc. št. 1275/1, k.o. Novo mesto. Poslovni prostori se nahajajo v strogem centru Novega mesta,
v sklopu drugih javnih ustanov in trgovin. Prostori so
namenjeni administrativni dejavnosti.
2.1.2 v Novi Gorici, Kidričeva 13, za izklicno ceno
564.278,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno
najemnino 4.686,00 EUR). Gre za poslovne prostore,
v skupni izmeri 503,82 m2 v drugem (poslovni prostor
št. 3, v izmeri 252,70 m2) in tretjem nadstropju (poslovni prostor št. 4, v izmeri 251,12 m2) poslovne stavbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ID 2406, k.o. Nova Gorica. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti.
2.1.3 v Trbovljah, Sallaumines 2, za izklicno ceno
77.460,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno
najemnino 620,00 EUR). Gre za poslovne prostore,
v skupni izmeri 131,79 m2, v prvem nadstropju poslovne
stavbe ID 827, št. dela stavbe 13, 15, 16, 17, 18, 19,
na parc. št. 390/32, k.o. Trbovlje. Prostori so namenjeni
administrativni dejavnosti.
V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin
dolžan plačati kupec.
Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga
plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.
Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov
v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem
tudi del poslovnih prostorov.
2.2. Prodaja stanovanja
V Mariboru, Kosarjeva ul. 14, za izhodiščno ceno
53.250,00 EUR, neto tlorisne površine 69,69 m2,
2,5-sobno, v prvem nadstropju, št. stavbe 1515, št. dela
stavbe 11, k.o. Koroška vrata. Ogrevanje je urejeno
s plinsko etažno centralno kurjavo. Prostori: predsoba, 3
sobe, kopalnica, manjši WC, kuhinja z jedilnico, balkon.
Davek na promet nepremičnine je dolžan plačati
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak
prodajalec ne upošteva.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar
pomeni, da bo izbran najugodnejši ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe
se šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.4. 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 zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. Z namenom prenove oziroma izvedbe
obnovitvenih del se lahko kupcu nepremičnina izroči
v posest tudi pred plačilom celotne kupnine.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
Izjemoma in če za to obstojijo upravičeni razlogi, se
lahko stranki dogovorita za obročno plačilo kupnine
v časovnem obdobju do največ enega leta.
4. Način plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun številka:
SI56 01100-6030264023, pri Upravi RS za javna plačila,
Urad Ljubljana; sklic na številko: 00 400-06-2013, v roku
30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
Kupec je ob kupnini dolžan plačati še pripadajoči
davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na
pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist.
5. Pogoji najema (velja samo za poslovne prostore)
5.1. Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu
»videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne upošteva.
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5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za posamezni poslovni prostor, kar pomeni, da bo
s sklepom izbran najugodnejši ponudnik.
5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik v navedenem
roku ne podpiše pogodbe se šteje, da je od najema odstopil, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko
sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
5.4. Izbrani ponudnik je dolžan plačevati najemnino
na podlagi izstavljenega računa v roku, navedenem na
računu.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša (v primeru poslovnih prostorov izrecno navesti,
ali se ponudba nanaša na nakup ali najem);
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine v točki 2 tega razpisa;
– priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 29. 6.
2013). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa (nepravočasna ali nepopolna ponudba) je pristojna Komisija ne bo upoštevala.
6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup/najem nepremičnine« na naslov Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, Služba za pravne zadeve in
javna naročila.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz registra AJPES (pravne osebe, samostojni
podjetniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– pisna izjava ponudnika, da zoper njega ni uveden
ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti
oziroma postopkov prisilnega prenehanja (velja za fizične in pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva poteka roka za oddajo ponudbe.
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti pooblastilo.
7. Varščina
7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo
ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne
cene, na podračun številka: SI56 01100-6030264023,
pri Upravi RS za javna plačila (UJP), Urad Ljubljana;
sklic: SI00 201000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za prodajo/oddajo nepremičnin« in
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika.
7.2. Plačana varščina se izbranemu ponudnika
vračuna v kupnino/najemnino, ostalim ponudnikom, ki
v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika.
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7.3. Če kupec/najemnik ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec varščino zadrži.
8. Informacije: dodatne podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih nepremičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu prodajalca; kontaktni
osebi: mag. Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99, katja.kupljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88, igor.majetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije je
možen po predhodnem dogovoru.
9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek,
4. 7. 2013, s pričetkom ob 9. uri na sedežu prodajalca
ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, v mali sejni sobi
v VIII. nadstropju.
Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom.
9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je
višina ponujene kupnine/najemnine. Razpis se šteje kot
uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
9.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino/najemnino opravila dodatna
pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni.
9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni
od odpiranja prispelih ponudb.
9.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Generalni direktor prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve prodajne/najemne pogodbe ustavi začeti postopek
razpolaganja, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani, www.zpiz.si (pod
aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 478-11/2013

Ob-2883/13

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in določil Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1.Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba
Bojan Kocjan, tel. 01/895-04-00);
– Stavbno zemljišče Marof, v izmeri 1262 m2 na
parceli 213/9, k.o. Mahovnik, lokacija Rožna ulica, Kočevje, izhodiščna cena: 18.930,00 EUR;
– Lovska hiša Kleč s koristno površino (klet, pritličje, mansarda) skupaj 137,10 m2 in gospodarski objekt,
stavbi z ID št. 1 in 2, oboje na parc. št. 2154/2, k.o.
Kleč, v skupni izmeri 966 m2 (stavba 79 m2, gospodarski
objekt 77 m2, dvorišče 840 m2), lokacija gozd pod Mirno
goro, izhodiščna cena: 43.420,00 EUR;
– Lovska koča Jelenov žleb, stavba z ID št. 55,
koristna površina koče (klet, pritličje, mansarda) skupaj
199 m2, na parc. št. *207, k.o. Dane, v izmeri stavbišče
97 m2, dvorišče 667 m2, izhodiščna cena: 65.717,00 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom a) je: poslovno
stanovanjska dejavnost.
b) Lokacija okolica Celja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna oseba Robert
Hostnik, tel. 03/425-51-80);
– Poslovni prostor (gozdna učilna v mansardi nad
garažo) v izmeri 58,76 m2, na lokaciji Ulica XIV. divizije 17, 3250 Rogaška Slatina, ID znak nepremičnine: 2635-1074-2, k.o. Rogaška Slatina, ID št. stavbe
1074, posamezni del stavbe št. 2., izhodiščna cena:
12.300,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) je stanovanjska
in mirna poslovna dejavnost.
c) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto – kontaktna
oseba Andrej Pečavar, tel. 07/394-25-50);
– Poslovni prostor v 1. nadstropju v stavbi na naslovu Cesta bratstva in enotnosti 43, Metlika, v izmeri 21,04 m2, na parc. št. 1/4 oziroma 1/5, k.o. Metlika,
etažna lastnina še ni urejena, obstaja predkupni upravičenec, izhodiščna cena: 7.380 EUR;
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini pod razdelkom c) mirna poslovna, stanovanjska, počitniška dejavnost ter društvena dejavnost,
povezana z naravo.
d) Lokacija okolica Maribora (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba
Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-10);
– Stanovanje, v izmeri 33 m2 na lokaciji Podvelka 60,
Podvelka, v stavbi ID št. 193 na parc. št. 1206/33, k.o.
Rdeči Breg II, etažna lastnina še ni urejena, izhodiščna
cena: 18.900,00 EUR.
– Garaži na lokaciji Ulica pohorskega bataljona 5,
Slovenska Bistrica, v stavbi ID št. 1316728, na parc.
št. 648/3, k.o. Slovenska Bistrica, v izmeri 66 m2, izhodiščna cena: 14.325,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom d) je: stanovanjska oziroma poslovna dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 1. 7. 2013 do 8.30.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti,
vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10 % izhodiščne
cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun
Zavoda za gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244,
sklic na št. SI 101-1005, pri Upravi za javna plačila, Urad
Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem
znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova
ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na
razpisu uspel, všteta v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika, številko
TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo izvajala
na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko
številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.
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5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 2013 ob
13. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za razpolaganje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 8 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni po
datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena
najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot
je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega
razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezan skleniti pogodbo. Vlada ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavita, brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva
v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške)
plača izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno –
kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati
prodajno pogodbo. Kolikor kupec v navedenem roku ne
podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe
drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino
mora kupec plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Kolikor kupec
v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina
prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje
pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni
možen pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd.) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-06/2013

Ob-2886/13

Javni zavod CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, Škofja
Loka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa sveta javnega zavoda CSS Škofja Loka z dne 21. 1. 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
1. Naziv in sedež prodajalca/organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, matična
št. 5050715000, davčna št. SI 30350611.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje, ki se vrši po načelu videno-kupljeno, je premičnina – montažni počitniški objekt brunari-
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ce »Smreka« št. 135, ki se nahaja na zemljišču parc.
št. 541/66, k.o. Mostec, to je v kampu Terme Čatež,
Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.
Objekt brunarice je star 27 let in ima netto tlorisno
površino 50 m2, ki se sestoji iz pritličja (predprostor,
kopalnica, s pohištvom opremljeni bivalni del s kuhinjo)
in mansarde (s pohištvom opremljena soba). Objekt je
klimatiziran.
Zemljišče, na katerem se nahaja premičnina
ni predmet prodaje.
S predmetom prodaje je povezana obveznost kupca skleniti z družbo Terme Čatež d.d. pogodbo o koriščenju storitev v Termah Čatež in o zakupu zemljišča,
na katerem stoji predmetna brunarica.
3. Ocenjena vrednost predmeta prodaje: izhodiščna netto ocenjena vrednost predmeta prodaje v višini
7.800,00 EUR (brez DDV) se zniža za 15 % in torej znaša 6.630,00 (brez DDV).
4. Dodatne informacije, ogled predmeta prodaje
Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmeta
prodaje so dostopne na tel. 04/620-72-02 in/ali elektronskem naslovu, info@css-sl.si, pri kontaktni osebi
Silvi Košnjek.
Ogled predmeta prodaje na njegovi lokaciji je mogoče po predhodni najavi, na tel. 04/620-72-02 ali elektronskem naslovu, info@css-sl.si, pri kontaktni osebi
tajništvo Mur Zvonka.
5. Prodajni postopek in prodajni pogoji
a) Varščina
Ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene na račun CSS Škofja
Loka št. 01100-6030300980, pri UJP Kranj in sicer do
roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena brezobrestno v roku 5 delovnih dni od poteka roka za oddajo
ponudbe z nakazilom na bančni račun, ki ga navedene
ponudnik.
Prodajalec je upravičen zadržati vplačano varščino
v naslednjih primerih:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe.
b) Vsebina ponudbe:
Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku,
podpisana in mora vsebovati:
– ponujeno ceno za nakup premičnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne, ocenjene vrednosti iz 3.točke
tega razpisa,
– dokazilo o plačilu varščine,
– izjavo ponudnika, da se zavezuje z družbo Terme
Čatež d.d. skleniti pogodbo o zakupu zemljišča, na katerem stoji brunarica, ki je predmet prodaje in o koriščenju
storitev Term Čatež,
– izjavo, da je ponudba zavezujoča še 60 dni po
izteku roka za oddajo ponudbe in da ponudnik v celoti
sprejema vse pogoje tega razpisa
– podatke, na kateri bančni račun se vrne vplačana
varščina.
c) Rok za oddajo ponudbe
Prodajalec bo upošteval ponudbe, ki bodo na njegov naslov prispele do 10. 7. 2013.
Ponudba mora biti poslana v zaprti kuverti na naslov Center slepih, slabovidnih in starejših, 4220 Škofja
Loka, Stara Loka 31, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba
za brunarico Terme Čatež«.
Prepozno dospele ponudbe bodo neodprte vrnjene
ponudnikom.
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d) Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo
12. 7. 2013 ob 10. uri, v prostorih CSS Škofja Loka,
Stara Loka 31, Škofja Loka, sejna soba III. nadstropje.
e) Merilo za izbor, sklenitev pogodbe, plačilo kupnine
Upoštevane bodo le pravočasno prispele ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo vsebovale ponujeno netto ceno, ki bo enaka ali
višja od izhodiščne ocenjene vrednosti.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi dvoje
ali več ponudnikov, se le-te pozove k dodatnim pogajanjem o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v roku 3 dni po opravljeni izbiri.
Izbrani ponudnik mora skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri.
Rok za plačilo kupnine in s prodajo povezanih davščin (DDV) je 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
Pravočasno plačilo kupnine, je bistvena sestavina pogodbe. Položena varščina za resnost ponudbe se všteje v kupnino. Kupnina se plača z nakazilom na bančni
račun prodajalca.
Kupec je dolžan prevzeti predmet prodaje v svojo
neposredno posest v roku 5 dni po plačilu kupnine, v primeru zamude pa je v prevzemni zamudi in je za vsak
dan zamude dolžan plačati prodajalcu penale v višini
100 EUR.
6. Ustavitev postopka: obveznost prodajalca, da
sklene prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom,
je izključena. Prodajalce ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko brez
odškodninske odgovornosti do sklenitve prodajne pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom vrnejo vplačane varščine v roku 8 dni, brezobrestno.
CSS Škofja Loka
Št. 468-6/2013-045

Ob-2896/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list
RS, št. 96/09 ZBR – UPB 2, 83/12) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
iz uporabe izločenih premičnin
(v nadaljevanju: opreme)
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet prodaje je prodaja naslednje opreme:
Št.
Vrsta opreme
opreme

Tehnol.
Tip/oznaka
oznaka

Proizvajalec

Leto
izdelave

1.

VILIČAR DIESEL DV-01

V-3,6
IHP-40,3

LITOSTROJ

1992

2.

VILIČAR –
ELEKTRO
EV-01
S POLNILNIKOM

EV1001

Indos

1971

3.

VILIČAR –
ELEKTRO

/

VE 1001/02

INDOS

1978

4.

BATERIJSKI
USMERNIK

/

/

/

/

Opis
V VOZNEM
STANJU
Nevozen
zaradi
baterije
Nevozen
zaradi
baterije
DELUJE

Lokacija
predmeta

Izhodiščna
cena v € brez
DDV

ZALOG

2.800

ZALOG

450

ZALOG

560

ZALOG

40
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Lokacija
predmeta

Izhodiščna
cena v € brez
DDV

Nevozen
zaradi
baterije

ZALOG

200

/

MANJŠA
OKVARA

ZALOG

30

Leto
izdelave

Opis

5.

VILIČAR –
PALETNI

RV-03

BHN-20

LOGO-LENDAVA

6.

BATERIJSKI
USMERNIK

/

FULMEN
TONIC

/

7.

VILIČAR –
ELEKTRO

EV-04

VAE 5/15
DX 2,6

Indos

1984

Nevozen
zaradi
baterije

ZALOG

380

7.

BATERIJSKI
USMERNIK

UB-15

UB80Si/50WA

Orbico elektro,
Ljubljana

1987

Deluje

ZALOG

30

8.

VILIČAR –
ELEKTRO

EV –
06

VAE 5/20
ETX

Indos

1988

NEVOZEN

ZALOG

560

9.

BATERIJSKI
USMERNIK

VB –
01

DU –
03-72/50

Orbico elektro,
Ljubljana

1984

Deluje

ZALOG

30

10.

VILIČAR DIESEL DV-02

V 3,6
IHP-40,4

LITOSTROJ

1995

V VOZNEM
STANJU

KOČEVJE

4.030

11.

VITEL
ZA VLEKO
VAGONOV

EMV3B

STT TRBOVLJE

1974

NI
V FUNKCIJI

ZALOG

1.700

Oprema se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga
št. 1). Slike posamezne opreme so dostopne v Prilogi
št. 2, vzorec pogodbe pa v Prilogi št. 3. Objava in priloge
so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zrsbr.si.
3. Posamična oprema bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najugodnejšo ceno. V primeru enakih ponujenih cen bodo izvedena pogajanja. O izboru bodo
ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev
ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral
nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transakcijski
račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
7. Ogled posamezne opreme je možen na lokaciji,
kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru z Cirilom Martincem, na tel. 01/589-73-67 ali 051/322-570,
pri katerem ponudnik lahko pridobi tudi podrobnejše
informacije o posamezni opremi.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 8. 7.
2013, do 9 ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup opreme
– Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno priložiti:
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– potrdilo o plačani varščini,
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (Priloga
št. 3),
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Veljavnost ponudbe: do 27. 9. 2013 oziroma do
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval
s pogajanji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2013 ob 9.15, v sejni sobi, VII
nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 13/0240

Ob-2874/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Sklepa
Občinskega sveta Občine Markovci z dne 6. 4. 2011,
Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci.
2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, in sicer
nepremičnina: parc. št. 289/15, gozd, v izmeri 2223 m2,
k.o. (416) Nova vas pri Markovcih.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje, leži v poselitvenem območju z oznako P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim in je
stavbno opremljena. Za isto območje bo izdelan občinski
podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Na nepremičnini, ki je predmet prodaje, je potrebno upoštevati 6. točko 4. člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana za območje Občine
Markovci – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 14/08), ki določa 10-metrski varovalni pas gozda. V skladu s to določbo morajo
biti stavbe odmaknjene 10 m, ostali objekti in ureditve,
ki so v nivoju zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od
mej gozdnih parcel, ki mejijo na predvideno obrtno
cono, vsaj 1 m.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki
je predmet prodaje, znaša 21,00 €/m2.
V ceno nepremičnine ni vključen 20 % davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec
plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
Parcela je oproščena plačila odškodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki bodo podale izjavo, da bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in ki plačajo varščino v višini 10 % po-

nujene cene na transakcijski račun Občine Markovci,
št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno
številko računa za primer vračila varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo objekta
v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
– izjavo, da se bo v novozgrajenem objektu vršila
okolju prijazna dejavnost z opisom dejavnosti v skladu
z okoljskimi standardi in prostorskim planom občine;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do 30. 9. 2013;
d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom
o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju
ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku
8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
Sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine bo
določilo o odkupni pravici v korist občine, ki po svoji
naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa nepremičnine z namenom njihove kasnejše prodaje po višji
oziroma tržni ceni (določilo o predkupni pravici).
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe,
varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca,
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega
razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do
sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 30. 6. 2013, do 12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti
kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine OC Novi Jork – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija
v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija
upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb z enako
najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine
Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini
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Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero
se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo.
11. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba) je komisija ne bo upoštevala.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi
z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.
Občina Markovci
Št. 340-2/2012-2304

Ob-2876/13

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju – po sklopih
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljub
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Opis predmeta prodaje: prodaja se les na panju
v štirih posamičnih sklopih, in sicer:
– Sklop 1
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1136/1,
4470/1, k.o. Rajndol, 1646, k.o. Knežja Lipa, 1751,
1734, 1829/1, k.o. Škrilj), po Odločbi o odobritvi poseka
izbranih dreves št. 3408-06-1003-A015/12, ki jo je izdal
Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 216
dreves iglavcev in 437 dreves listavcev oziroma 214 m3
bruto iglavcev in 246 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša
460 m3 bruto odkazanega drevja.
– Sklop 2
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1231/2, k.o.
Polom), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0305-A025/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 14752 dreves iglavcev
in 6 dreves listavcev oziroma 3533 m3 bruto iglavcev
in 4,3 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 3537,3 m3
bruto odkazanega drevja.
Zaradi tako velike količine lesa bo nastalo tudi veliko sečnih ostankov (50 – 100 m3/ha oziroma ton/ha).
Priporočeno je, da se na tem delovišču izvede strojna
sečnja. Po opravljeni sečnji in spravilu lesa je priporočeno z delovišča odpeljati vse sečne ostanke in le-te
potem na kamionski cesti zmleti v zelene sekance.
– Sklop 3
b) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2766, k.o.
Polom), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0305-A026/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 20 dreves iglavcev
in 36 dreves listavcev oziroma 39 m3 bruto iglavcev in
21 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 60 m3 bruto odkazanega drevja.
– Sklop 4
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 3702, k.o.
Livold), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0404-A037/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 1326 dreves iglavcev
in 132 dreves listavcev oziroma 542 m3 bruto iglavcev
in 88 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 630 m3 bruto
odkazanega drevja.
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Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
Sečnja in spravilo vsega drevja morata biti izvedena
najkasneje do 31. 12. 2013.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa
na panju.
4. Izhodiščna cena:
Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja:
– za Sklop 1:
– za Sklop 2:
– za Sklop 3:
– za Sklop 4:
pec.

16.902,42 EUR,
57.344,40 EUR,
2.658,12 EUR,
20.560,14 EUR,

V izhodiščnih cenah ni zajet DDV, ki ga plača ku-

Upošteva se stopnja davka na dodano vrednost
(DDV) skladno z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve
računa. Stranke so si soglasne, da se lahko višina celotne
kupnine spremeni v primeru spremembe stopnje DDV.
5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 15 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni
pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki
jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Obročno odplačevanje kupnine ni možno.
6. Vplačilo varščine:
Varščina znaša:
– za Sklop 1:
– za Sklop 2:
– za Sklop 3:
– za Sklop 4:

1.690,24 EUR,
5.734,44 EUR,
265,81 EUR,
2.056,01 EUR,

Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega
pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za les
na panju junij 2013, za Sklop ___« (dopolniti s številko
sklopa). Varščina se vplačuje za vsak sklop posebej.
Ponudniki so dolžni vplačati varščino za posamezne sklope najkasneje do 2. 7. do 10. ure. Vplačilo
varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti
priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.
7. Pogoji prodaje:
Predmetno premično premoženje se prodaja ločeno po sklopih. Vsak sklop predstavlja zaokroženo celoto
in se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Ponudnik je dolžan k ponudbi za posamezni sklop
priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti
manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede
višjo ceno od izhodiščne.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa,
vzpostavitvijo gozdnega reda, zaporami cest ter stroški
v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika (kupca).
Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so
potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora ponudnik (kupec) pridobiti sam. Vsi stroški vezani na pridobivanje dovoljenj/soglasij bremenijo ponudnika.
Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za
gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb.
Odločbe z manuali so sestavni del razpisne dokumentacije.
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Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih
gozdno in prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno
z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko
to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi
registrirano in usposobljeno podjetje.
Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine:
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja, da ima oseba (fizična ali
pravna) poravnane vse zapadle obveznosti do Občine
Kočevje,
– obr1: Podatki o ponudniku (kupcu),
– obr2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene),
– obr3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo poseka in spravila lesa,
– obr4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo,
– obr5: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije,
– obr6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju,
– osnutek kupoprodajne pogodbe z parafirano vsako stranjo,
– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega
zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne
dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe.
Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži
v originalu.
Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.
Občina bo v primeru dvoma glede usposobljenosti
izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala k dostavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registriranosti in
usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani Občine Kočevje.
V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo)
varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico
povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega
ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo
ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden,
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.
Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za
posamezni sklop, lahko pristojni organ občine:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
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10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom:
Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom za
posamezni sklop sklenila kupoprodajno pogodbo v roku
8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe,
lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna
ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
12. Rok vezanosti na ponudbo: rok vezanosti na
posamezno ponudbo traja vse do vključno 31. 8. 2013.
13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana
varščina se bo vrnila brez obresti.
14. Rok za oddajo ponudb: ponudnik mora oddati
svojo ponudbo ločeno – za vsak posamezni sklop posebej (z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke tega razpisa) priporočeno po pošti na naslov občine ali osebno
na vložišče občine do 2. 7. 2013 do 11. ure. Prepozne
ponudbe bodo izločene iz postopka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah
z oznako: »Javno zbiranje ponudb – les na panju 2013,
za Sklop _____ (dopolniti s številko sklopa), Ne odpiraj«.
15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje, dne 2. 7. 2013 ob 12. uri. Odpiranje ponudb
bo zaporedno glede na številko sklopa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla
(podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti,
prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije
in ogled:
Celotno razpisno dokumentacijo (s prilogami in odločbami ZGS) je možno dobiti na spletni strani Občine
Kočevje: www.kocevje.si/premicnine-javno-zbiranje-ponudb.
Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
pošljete na elektronski naslov: ana.adamic@kocevje.si.
Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi stroški, vezani na
pripravo ponudb, bremenijo ponudnika.
17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.
Občina Kočevje
Št. 47802-01/2013

Ob-2877/13

Občina Sveta Ana na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10,
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75/12), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12), Odloka o rebalansu proračune Občine
Sveta Ana za leto 2013 (MUV št. 10/2013) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah, tel. 02/729-58-80, faks:
02/729-58-85, e-naslov: obcina@sv-ana.si, matična številka: 1332074, ID št. za DDV: SI59385081.
Postopek vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja občinskega stvarnega premoženja
Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: pristojna komisija).
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti
Občine Sveta Ana:
A. Par. št. 78/5, ID znak 507-78/5-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 1049 m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko A je
9.441,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
11.329,20 EUR, DDV plača kupec.
B. Par. št. 78/6, ID znak 507-78/6-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 859 m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko B je
7.731,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
9.277,20 EUR, DDV plača kupec.
C. Par. št. 78/7, ID znak 507-78/7-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 680 m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko C je
6.120,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
7.344,00 EUR, DDV plača kupec.
D. Par. št. 78/8, ID znak 507-78/8-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 672 m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko D je
6.048,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
7.257,60 EUR, DDV plača kupec.
E. Par. št. 78/9, ID znak 507-78/9-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 1169 m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko E je
10.521,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
12.625,20, DDV plača kupec.
F. Par. št. 78/10, ID znak 507-78/10-0, k.o. Lokavec,
površina zemljišča znaša 1208 m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko F je
10.872,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
13.046,40 EUR, DDV plača kupec.
G. Par. št. 78/11, ID znak 507-78/11-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1189 m2.
Izklicna
cena
nepremičnine
pod
točko
G je 10.701,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša
12.841,20, DDV plača kupec.
V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih
nepremičnin: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Lokavec (OPPN MUV 20/12).
Vrste dopustnih gradenj:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novega objekta,
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– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti objekta ali njegovega
dela,
– redno vzdrževanje,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin.
Vrste dopustnih objektov: stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se
prodajajo kot zaključena celota (do celote).
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
3. Kupec nepremičnin mora v roku treh let od dneva podpisa pogodbe pričeti z gradnjo stanovanjskega
objekta, sicer se šteje prodajna pogodba za razdrto, kupec občini vrne nepremičnino v celoti, občina pa kupcu
del kupnine v višini neto zneska kupnine – brez DDV.
Ta pogoj je bistvena sestavina tega razpisa in prodajne
pogodbe.
4. Kupec nepremičnine je od dneva podpisa prodajne pogodbe zavezan vzdrževatI nepremičnino – gradbeno parcelo tako, da le-to pokosi najmanj trikrat na
leto, sicer to na njegove stroške stori občina oziroma
prodajalec.
5. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
z DDV za nepremičnino na transakcijski račun Občine
Sveta Ana: 01100-0100018188, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko:
– pod točko A: 00 1
– pod točko B: 00 2
– pod točko C: 00 3
– pod točko D: 00 4
– pod točko E: 00 5
– pod točko F: 00 6
– pod točko G: 00 7
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnem izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu
ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna
kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec obdrži
varščino.
7. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške razpisa, stroške cenitve,
stroške overitve in vpisa spremembe lastninske pravice
v zemljiško knjigo)
8. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 15 dni po
odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano
varščino pa zadrži prodajalec.
V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje si Občina
Sveta Ana obdrži neodplačno ter časovno neomejeno
služnostno pravico za potrebe položitve priključkov in
omrežja javne komunalne infrastrukture do posamezne parcele, kar se vnese tudi v prodajno pogodbo in
vpiše v ZK.
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Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne
cene z DDV.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. V primeru
dveh ali več enakovrednih ponudb za isto parcelo, od
katerih je eden ponudnik s statusom mlade družine,
ima prednost ponudnik s statusom mlade družine, ki se
presoja po veljavni zakonodaji. V primeru dveh ponudnikov s takim statusom se izvede javna dražba.
Prednost ponudnika s statusom mlade družine lahko prodajalec kadarkoli v teku postopka javnega zbiranja
izloči, kot kriterij pri izbiri.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb oziroma od dneva popolnosti ponudb,
kolikor bo prodajalec prejel nepopolne ponudbe.
3. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca
vnaprej izključena. Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe
ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
4. Odpiranje ponudb bo javno in se bo izvedlo 22. 7.
2013 ob 12. uri, v prostorih sejne sobe na naslovu sedeža prodajalca. Pri odpiranju bo prodajalec preveril zgolj
osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe, analiza
vseh ostalih zahtevanih dokumentov je stvar analize
v nadaljnjem postopku preverjanja ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe,
DDV ter stroške cenitev in notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na
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nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške
postopka vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve
prodajne pogodbe skladno z navedenim v predmetni
razpisni dokumentaciji.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Ovtarjeve novice in na spletni strani Občine Sveta Ana.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko v zaprtih
ovojnicah na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, ali oddajo
v glavni pisarni Občine Sveta Ana najkasneje do 22. 7.
2013 do 10. ure (javno odpiranje ponudb bo potekalo
22. 7. 2013 ob 12 uri, kot je navedeno zgoraj).
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine
vidno navedeno:
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – A«,
– za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – B«,
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – C«,
– za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – D«,
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – E«,
– za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – F«,
– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – G«,
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki
bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne
in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in občina zadrži plačano varščino. Po
plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest.
X. Kontaktne osebe prodajalca: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta Ana,
kontaktna oseba: Irena Golob, tel. 02/729-58-84. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija s prilogami je v celoti objavljena na
Uradni spletni strani Občine sveta Ana.
Občina Sveta Ana
Št. 622-0002/2013
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.
US: U-I-210/10-10), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07–UPB, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19,
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51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 103/07, 81/09, UGSO, št. 39/12 – v nadaljevanju odloka) in Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03, 23/07, 34/10),
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
2. Predmet poziva
Poziv velja za spomenike, zajete Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
103/07, 81/09, UGSO, št. 39/12).
Z obnovitvenimi deli se ne sme ne posegati v varovane vrednote spomenikov, temveč posegi služijo ohranitvi spomenikov v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
103/07, 81/09, UGSO, št. 39/12).
Predmet poziva je sofinanciranje:
1. Projektne dokumentacije (PGD).
2. Večjih gradbenih posegov.
3. Investicijsko vzdrževalnih del.
3. Upravičeni stroški
a) projektna dokumentacija
Upravičeni so stroški za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, potrebno za obnovo kulturnih in zgodovinskih spomenikov.
b) Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna
del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških
posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na
spomenikih in sicer:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh –
kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo
ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen
strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta
hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec.
Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne
spada med upravičene stroške.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika, ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem. V primeru solastništva je
potrebno priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru
upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali kako drugo
dokazilo o pravici upravljanja.
Obvezne priloge za prijavo:
a) Za sofinanciranje projektne dokumentacije:
– Predračun oziroma račun izdelovalca projektne
dokumentacije, ki mora biti izdelana v skladu s področno
zakonodajo.
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b) Za sofinanciranje večjih gradbenih posegov:
– gradbeno dovoljenje,
– popis del z izvajalskim predračunom, skladnim
s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami.
3. Za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del:
– fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja objekta pred in po obnovi,
– kulturno varstvene pogoje oziroma soglasje
ZVKD, OE Maribor,
– popis del z izvajalskim predračunom, skladnim
s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami.
Predlagatelji morajo imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov
projekta.
Po odobritvi sredstev ponudnik predloži zahtevek
z računom za opravljena dela in v primeru gradbenih del
potrdilo ZVKD, OE Maribor.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na področju
nepremične kulturne dediščine za leto 2013, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge,
ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka.
6. Merila in kriteriji za izbor:
a) projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine 50 % upravičenih
stroškov, vendar ne več kot 2000 EUR za posamezen
projekt.
b) Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna
del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine 50 % upravičenih stroškov.
V primeru več hkratnih vlog se bodo sredstva delila
glede na sorazmerni delež višine upravičenih stroškov
podanih zahtevkov.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva je 20.000 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2013.
9. Rok za prijavo: poziv je odprt do porabe vseh
razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva,
oziroma najkasneje do 15. 10. 2013.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo prijave,
– višina razpisanih sredstev,
– vzorec pogodbe,
– prijavni obrazec s seznamom dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi:
– obrazec »izjava o lastništvu«
– obrazec »soglasje solastnikov«,
– obrazec »za pravico upravljanja«
– obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– kriteriji in merila za izbor.
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev in organa, ki odloča o pritožbi.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani Občine http://www.ravne.si.
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11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih
in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte
morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni
poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
za leto 2013«.
Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno
pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem najkasneje do 15. 10. 2013.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov predlagatelja.
Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
12. Podrobne informacije: podrobne informacije so
na voljo pri mag. Mariji Vrhovnik Čas, na tel. 821-60-07,
e-mail: marija.vrhovnik@ravne.si ali Aniti Potočnik Slivnik tel. 821-60-24, e-mail: anita.slivnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, zadnje odpiranje bo v primeru prejetih vlog
16. 10. 2013, v prostorih Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu
razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 30 dni
po oddaji vloge.
Vloge se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem
redu, po katerem so bile predložene.
Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-2884/13
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013,
ki je priloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Pivka
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 15/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2,
Dolnja Košana 9, 6256 Košana, parc. št. 5592/6, k.o.
Košana, ID oznaka: 2494-26-10.
Izhodiščna cena: 26.389,80 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2,
Dolnja Košana 7, 6256 Košana, parc. št. 5589/4, k.o.
Košana, ID oznaka: 2494-24-13.
Izhodiščna cena: 32.640,25 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana, parc. št. 5592/2 in 5594/2,
k.o. Košana, brez ID znaka.
Izhodiščna cena: 22.223,16 EUR.
4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-1.
Izhodiščna cena: 45.210,23 EUR.

5. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-2.
Izhodiščna cena: 47.154,76EUR.
6. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-3.
Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
7. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-4.
Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
8. Stanovanje in shramba št. 28, v izmeri 64.69 m2,
Kolodvorska cesta 14b, 6257 Pivka, parc. št. 2501, k.o.
Petelinje, ID oznaka: 2501-519-28.
Izhodiščna cena: 48.500,00 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.3 je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja
stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb,
ni vzpostavljena.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa
lastninske pravice, itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno –
kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi
v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije, v roku
30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo
na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do vključno pone-
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deljka 1. 7. 2013, do 14. ure. V primeru, da ponudba ne
bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine na
katero se nanaša ponudba« na naslov Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne
starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni
od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika.
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo:
»Plačilo varščine, št. stanovanja, naslov stanovanja«.
6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži vplačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
v sredo, 3. 7. 2013 ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za
posamezno nepremičnino.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo
ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne
dražbe.
Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi
bo 200,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
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Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku javnega odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času
uradnih ur na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-2885/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem
v letu 2013, objavlja Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka:
5883679000, ID za DDV: SI 44743548.
2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 07, s skupno uporabno stanovanjsko površino 87,09 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
stavbe, na naslovu Center 143, Črna na Koroškem,
parc. št. 169/10, k.o. 906 – Črna (ID 5377759).
Izhodiščna cena: 52.000,00 EUR.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino je urejena.
Nepremičnina, ki je predmet javne ponudbe je last
Občine Črna na Koroškem. V izhodiščni ceni nepremičnine 2 % davek na promet nepremičnin ni zajet.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overitve, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno nepremičnine.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak
prodajalec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki
bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
4.2 Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim
ponudnikom najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje
v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
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4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino in k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
4.4 Najemnik nepremičnine ima pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 15 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca
je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa
obdrži plačano varščino.
4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po plačilu celotne kupnine
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiško knjigo v skladu z določili prodajne pogodbe.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO,
davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za
vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev.
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami v 15 dneh od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana.
5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – Stanovanja št. 07 Center
143« na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem ali osebno na vložišču Občine
Črna na Koroškem najkasneje do 1. 7. 2013 do 12. ure.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV,
– prijavni obrazec,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe,
ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se
varščina ne vrne.
5.6 Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca,
do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpi-
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sa. Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge,
pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
6. Varščina
6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10 % ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na TRR Občine Črna na
Koroškem, številka IBAN: SI56 0121 6010 0010 176,
BIC BANKE: BSLJSI2X, s pripisom »varščina – stan.
št. 07, Center 143, koda namena: OTHR, referenca:
SI00 478-0004-2013 in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini.
6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se
vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija
dne 1. 7. 2013 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Črna na
Koroškem in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku
8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija
kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene kupnine.
Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki
pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je
podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno,
ima prednost občan Občine Črna na Koroškem oziroma
pravna oseba s sedežem v Občini Črna na Koroškem.
Če je med enakovrednimi ponudniki več občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Črna na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala
ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil tudi najkrajši
čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravila pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po
prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb,
bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh
od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je
prodajalec ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval
nepravočasnih ponudb.
7.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje 1. 7. 2013 do 12. ure na naslov: Občina Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – Stanovanja št. 07, Center 143«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na obrazcu,
ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na
vložišču Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od
dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si.
8. Dodatne informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo
javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se
obrnite na Polono Strmčnik, tel. 02/870-48-11; e-mail:
okolje@crna.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na
krajevno običajen način, tj. na oglasni deski Občine
Črna na Koroškem, na spletni strani Občine Črna na
Koroškem, http://www.crna.si in v Uradnem listu RS (z
dne 14. 6. 2013).
Občina Črna na Koroškem
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Ob-2909/13
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki
jo zastopa župan mag. Miran Stanko, na podlagi Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št. 1073/4,
k.o. Leskovec v Občini Krško
I. Predmet prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je zemljišče v Krškem: nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 1073/4
– pašnik, v izmeri 1782 m2 (ID 5268235).
Izklicna cena za zgoraj navedeno parcelo v površini
1782 m2 v neto znesku znaša 27.000,00 EUR.
V izklicno ceno ni vključen davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec. Davek in vsi stroški
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Prodajalka Občina Krško je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine parc. št. 1073/4, k.o. Leskovec v deležu do celote (1/1).
Zemljišče se nahaja v Krškem v bližini podjetja Numip d.o.o., ki se nahaja na naslovu Cesta krških žrtev
135e, Krško, in ima v skladu z Odlokom o zazidalnem
načrtu Indrustrijska cona Žadovinek, status nepozidanega stavbnega zemljišča, je po namenski rabi opredeljena kot območje za proizvodne dejavnosti.
II. Plačilni pogoji in višina varščine
1. Rok plačila kupnine določi ponudnik v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško listino se opravi na podlagi listine,
ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe,
ob kateri si Občina Krško obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana
v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba
štela za neveljavno.
2. Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila
o izbiri in poziva k podpisu prodajne pogodbe ter plačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec
pogodbo razveljavi, varščina pa v tem primeru zapade
v korist Občini Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku
30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197.
Plačilo kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se
šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina
prav tako zapade v korist Občine Krško.
3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene. Varščina se plača
na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije št.:
011000100008197 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine v Krškem št. 478-227/2010 O402«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne
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v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od
nakupa nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne
plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina
v korist Občine Krško.
III. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za
pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno
številko,
– ponujeno ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če
ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30 dni),
– potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 8.
2013,
– izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Pri
nepopolnih ponudbah bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi. V primeru nepravočasne ponudbe je pristojna
komisija ne bo upoštevala. Ponudbe pod izklicno ceno
ne bodo upoštevane.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 1. 7. 2013 do 12. ure v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine v Krškem,
št. 478-227/2010 (O402)«. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in
druge navedene pogoje.
Komisijsko odpiranje ponudb in izbira ponudnika
bo potekalo dne 1. 7. 2013 ob 12.30, v prostorih Občine
Krško.
IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in kriteriji izbire
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob
pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
1. V ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj
enaka izhodiščni ceni.
2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je
določena v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe
se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
3. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih
enakovrednih ponudb, ki so bolj ugodne od ostalih vlog,
župan določi, da se izvede dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za
isto nepremičnino.
4. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in
po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri.
Odločitev župana je dokončna. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina)
ne vrne.
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6. Občina Krško si pridržuje pravico, da z nobenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi,
ne da bi za to navedel razloge. Obveznost prodajalca,
da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena.
7. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v kupoprodajni pogodbi.
8. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano
vrednost (DDV), stroške notarske storitve, takso za vpis
v zemljiško knjigo plača kupec.
9. Občina Krško si pridrži služnostno pravico potrebe izgradnje, obratovanja, uporabe, nadzora, vzdrževanja in dostopa do širokopasovnega omrežja, javne
komunalne in druge infrastrukture. Omejitve lastninske
pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
10. Nepremičnine so na naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in
pravne napake predmeta prodaje.
11. Merila oziroma kriteriji za izbor najugodnejšega
ponudnika je cena.
12. Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki:
– ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar najmanj
v višini izklicne cene,
V. Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo
in dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško
oziroma na tel. 07/498-12-71 pri Silvii Ivačič. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo
javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu
RS in na spletni strani Občine Krško, kjer se nahaja tudi
vsa razpisna dokumentacija.
Občina Krško
Ob-2916/13
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje
Občine Sodražica za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepremičnine A) parc. št. 2087/1, pašnik, v izmeri
980 m2 in parc. št. 2087/110, pašnik, v izmeri 222 m2,
obe k.o. 1619 – Sodražica.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica,
na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima
ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh
strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno
zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/13, z dne 30. 5. 2013, ki
je na vpogled pri občinskem organu.

Nepremičnini se prodajata kot zaključena celota.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 28.848,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe;
davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri
notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo
plača kupec.
Nepremičnine B) poslovni prostor za storitveno dejavnost – frizerski salon, na naslovu Trg 25. maja 9,
1317 Sodražica, posamezni del št. 9 v stavbi št. 197,
v izmeri 23,40 m2, k.o. 1619 – Sodražica.
Poslovni prostor je zaseden in se nahaja v jugozahodnem delu pritlične etaže poslovno-stanovanjskega
objekta na naslovu: Trg 25. maja 7, 9 in 11, 1317 Sodražica. Dostop do prostora je skozi zunanji vhod, ki
se nahaja na čelni jugozahodni strani objekta in preko
vetrolova. Poslovni prostor obsega sledeče prostore:
vetrolov, frizerski salon, predprostor sanitarij in WC.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 22.168,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremični, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnine in pripravo prodajne pogodbe;
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško
knjigo plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–
kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da
mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da
je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico
zadržati vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno
plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica
št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti
namen nakazila: varščina A oziroma varščina B, sklic na
št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša (nepremičnine A oziroma nepremičnina B),
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– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami do vključno 4. 7. 2013 do 10. ure osebno v tajništvo Občine Sodražica oziroma do vključno 4. 7. 2013
oddati priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine A oziroma nepremičnine B« na naslov: Občina Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 20. 8.
2013.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini
Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska
pošta: obcina@sodrazica.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodo s strani
župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 4. 7. 2013,
s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Občine Sodražica.
Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Sodražica
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2889/13
Državljanska lista, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljub
ljana, objavlja skladno z Zakonom o političnih strankah
ter Pravilnikom o vsebini in obliki letnega poročila in
skrajšanega letnega poročila političnih strank
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2012–31. 12. 2012
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki državnega proračuna

2.

Prihodki proračuna lokalne skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino

5.

Drugi prihodki

223.511,04
23.080,40

7.749,53

CELOTNI PRIHODKI

254.340,97

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

309.467,12

CELOTNI ODHODKI

309.467,12

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

55.126,15

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 1. 1. 2012–31. 12. 2012
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

13.455,72

5.

Druga sredstva

30.359,20

SKUPAJ SREDSTVA

50.180,37

6.365,45

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

7.341,97

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

66.681,69

4.

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

–23.843,29
50.180,37
Državljanska lista
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Ob-2890/13
LIPA, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor, objavlja
na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

5.773

SKUPAJ SREDSTVA

5.773

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

5.585

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

5.773

188

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Zap.
št.

Postavka

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino

5.

Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

1.

Stroški materiala

2.

Stroški storitev

3.

Stroški dela

4.

Amortizacija
CELOTNI ODHODKI

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Znesek v EUR

5.951
271

6
6.228
286
3.598
13.311
453
17.648
11.420
Stranka LIPA
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Evidence sindikatov
Št. 101-24/2013-10

Ob-2827/13

Pravila Sindikata SKEI IMP Telekom D.D., Ljub
ljana, Vojkova 58, Ljubljana, vpisana v evidenco pod
zaporedno številko 54, se na podlagi odločbe UEL Izpostava Bežigrad, št. 101-24/2013-4 z dne 18. 4. 2013,
z dnem izdaje te odločbe 18. 4. 2013, izbrišejo iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Bežigrad.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-13-0072

Ob-2891/13

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 –
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrlem; 1. Veškovo Jožefu, solastniku parc.
št. 1162/103, k.o. 2609-Pomjan; 2. Kocjančič Urši, solastnici parc. št. 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan; 3.
Kocjančič Antoniji, solastnici parc. št. 1360/8, 1360/14,
k.o. 2609-Pomjan; 4. Kocjančič Mariji, solastnici parc.
št. 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan; 5. Šergon Antonu, solastniku parc. št. 1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava
parc. št. 1362/2, 1363/2, 1363/4, s parc. št. 1162/103,
1360/8, 1360/14, k.o. 2609-Pomjan, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p.,
PE Vojkovo nabrežje 4, Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 27. 5. 2013
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Zavarovanja terjatev
SV 735/2013

Ob-2904/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št.
SV 735/2013 z dne 11. 6. 2013, sta poslovni prostor,
v skupni izmeri 71,81 m2 neto tlorisne površine (v naravi ulični prostor, v izmeri 55,20 m2, dvoriščni prostor,
v izmeri 14,72 m2, solastništvo dvoriščnega WC-ja (1/2)
v izmeri 1,89 m2) in poslovni prostor, v skupni izmeri 112,71 m2 neto tlorisne površine (v naravi ulični poslovni prostor, v izmeri 101,63 m2, dvoriščni prostor, v izmeri 7,31 m2, dvoriščni WC, v izmeri 3,77 m2), ki stojita
v stavbi z naslovom Partizanska cesta 19, v Mariboru
– parcela številka 1215/0, k.o. 657 Maribor Grad, last
družbe Galerija Gosposka, d.o.o., na temelju prodajne
pog. z dne 4. 2. 2013, zastavljena v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku
373.000,00 EUR s pp.
SV 634/13

Ob-2908/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 634/13 z dne
11. 6. 2013, je stanovanje št. 16, v neto tlorisni površini 116,90 m2, v 3. etaži stanovanjske stavbe Župančičeva ulica 4, 4000 Kranj, s številko stavbe 197, v k.o. 2122
Huje, stoječe na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s št.
dela stavbe 2122-197-4, na podlagi prodajne pogodbe
št. 362-010/91-04/765 z dne 12. 11. 1991, menjalne
pogodbe z dne 21. 7. 1993 in prepisa pravnomočnega
sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Kranju, opr.
št. D 442/2006 z dne 20. 10. 2006, zastavljeno v korist
upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, mat. št. 5446546000, za zavarovanje
terjatve v višini 99.250,00 EUR, z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,60 % letno, z vračilom v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 30. 6. 2043,
z možnostjo odpoklica ter ostalimi pp. in stroški, ki bi jih
banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 537/13

Ob-2910/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane, opr. št.
SV 537/13 z dne 10. 6. 2013, je bila zastavljena nepremičnina – poslovni prostor, v izmeri 425,79 m2, ki
se nahaja v objektu na naslovu Podhod Ajdovščina 1,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 3273/1, k.o. 1725 – Ajdovščina, po registru GURS, z ID znakom 1725-340-12,
ki je last zastavitelja Metalka Trgovina d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, matična št. 5111153000, do

celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12.
2011 z dodatkom št. 1 z dne 21. 3. 2013. Nepremičnina
je zastavljena v korist upnika GLEN trgovsko podjetje d.o.o., Cesta v Mestni log 58 F, Ljubljana, matična
št. 2040514000, za zavarovanje denarne terjatve v višini
228.676,60 EUR.
SV 505/13

Ob-2919/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št.
SV 505/13, DK 29/13 je bila nepremičnina: posamezni
del št. 18, v stavbi št. 4570, k.o. 1959 Domžale (ID znak:
1959-4570-18) – trisobno stanovanje št. 18 (s pripadajočim kletnim prostorom), v 4. nadstropju večstanovanjske
stavbe, z id. št. stavbe 4570 v Domžalah, na naslovu Miklošičeva ulica 4b, Domžale, ki stoji na parc. št. 4019/14,
k.o. 1959 Domžale ter last zastaviteljice Dobrotinšek
Ljiljane, Miklošičeva ulica 4B, 1230 Domžale, EMŠO
2201972505326 do 1/1, zastavljeno v korist Sberbank
d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, matična
številka 5496527000, za zavarovanje terjatve v višini
123.000,00 EUR s pp.
SV 326/13

Ob-2920/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr.
št. SV 326/13, z dne 12. 6. 2013, zastavitelj Vojko Rudež, rojen 18. 1. 1950, Vojkov drevored 2, 6250 Ilirska
Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini
stanovanju št. 8, v izmeri 75,90 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Vojkov drevored 2,
Ilirska Bistrica, na parc. št. 3140/1, k.o. 2524 – Trnovo
(ID 138557), v stavbi št. 1320, s solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah (po podatkih
GURS je stanovanje označeno 2524-1320-8), ustanovitev zastavne pravice-vknjižbo hipoteke in zaznambo
neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve
v višini 22.000,00 EUR, z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero za kredit, ki znaša 6-mesečni Euribor+3.15 %
letno, in je spremenljiva, s končnim rokom zapadlosti terjatve 30. 6. 2035, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do
dolžnika, vse podrobneje določeno v notarskem zapisu
notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, z dne
12. 6. 2013, opr. št. SV 326/13, v korist upnice Poštne
banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne
banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
matična številka: 5620112000.
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Objave sodišč
In 868/2012

Izvršbe
VL 6057/2013

Os-2762/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 6057/2013 z dne 17. 1. 2013,
ki je 12. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin,
opr. št. IZV 162/2013 z dne 22. 3. 2013 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v večstanovanjski hiši, v velikosti 49,25 m2, na
naslovu Savska cesta 6, Jesenice, št. stavbe 2526,
št. stanovanja 2, s skupnimi deli, prostori, napravami in funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika Armina
Denića, stanujoč Savska c. 6, Jesenice, zarubljena
v korist upnika Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem,
zaradi izterjave 701,02 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 5. 2013
VL 15566/2013

Os-2763/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 15566/2013 z dne 6. 2. 2013, ki
je 5. 3. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčič, opr. št.
IZV 13/80 z dne 7. 3. 2013 nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje št. 4, v velikosti 39,20 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na
naslovu Savska cesta 6, Jesenice, št. stavbe 2526, last
dolžnika Muharema Kerića, stan. Savska c. 6, Jesenice,
zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 400,76 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 5. 2013
VL 10327/2013

Os-2764/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 10327/2013 z dne 25. 1. 2013,
ki je 7. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazin, opr. št.
IZV 153/2013 z dne 22. 3. 2013 nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v večstanovanjski hiši v pritličju, na naslovu Cesta 1. maja 40,
Jesenice, št. stavbe 7, št. stanovanja ni znana, velikosti 41,83 m2, s skupnimi deli, prostori, napravami ter
funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika Fuada in Esada Kurbegovića, stanujoča na naslovu C. 1. maja 40,
Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19,
Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 1.412,06 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 5. 2013

Os-2745/13

V izvršilni zadevi opr. št. In 868/2012 upnika Limen
d.o.o., Cafova ulica 5, Maribor, ki ga zastopa odv. pisarna Godič in Selaković, o.p., d.o.o., Partizanska 30,
Maribor, zoper dolžnico Dragico Bačani, Titova cesta 21,
Maribor, zaradi izterjave 3.121,41 EUR s pripadki, je na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru,
In 868/2012 z dne 3. 9. 2012, bila z zapisnikom o rubežu
z dne 22. 11. 2012 zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer enosobno stanovanje št. 3,
v izmeri 47 m2, z zaprtim balkonom, v izmeri 7,40 m2,
in kletjo, shrambo, v izmeri 3 m2, in z zagotovljenim
enim parkirnim mestom, v enonadstropni večstanovanjski hiši, na naslovu Titova cesta 21, Maribor, ki stoji na
parc. št. 1677, k.o. Tabor, številka stavbe 1923, v lasti
dolžnice Dragice Bačani do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2013
VL 163770/2010

Os-2760/13

Na podlagi sklepa VL 163770/2010 z dne 12. 2.
2013 Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Milan Glažar dne 25. 3. 2013 v korist upnika Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zaradi izterjave 78,63 EUR in 112,94 EUR s pripadki, zarubil nepremično v lasti dolžnice Frančiške Kosi, Goriška ulica 13,
Maribor, in sicer stanovanje št. 8, v I. nadstropju, v izmeri 32,02 m2, kot posamezni del v večstanovanjski stavbi
Goriška ulica 13, Maribor, stoječi na parc. št. 178/4, k.o.
678 – Spodnje Radvanje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2013
In 70/2013

Os-2761/13

Na podlagi sklepa In 70/2013 z dne 12. 2. 2013
Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Milan Glažar
dne 25. 3. 2013 v korist upnikov etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe Goriška ulica 13, Maribor, ki jih zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
zaradi izterjave 144,42 EUR, 171,74 EUR, 185,90 EUR
in 186,54 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino v lasti
dolžnice Frančiške Kosi, Goriška ulica 13, Maribor, in
sicer stanovanje št. 8, v I. nadstropju, v izmeri 32,02 m2,
kot posamezni del v večstanovanjski stavbi Goriška
ulica 13, Maribor, stoječi na parc. št. 178/4, k.o. 678 –
Spodnje Radvanje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2013
VL 2354/2009

Os-2782/13

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Murska
Sobota, je dne 25. 3. 2009, s pričetkom ob 13. uri, v zadevi VL 2009/2354, Okrajno sodišče v Murski Soboti,
zoper dolžnika Milana - Marijana Pucko, Cvetkova 23,
Murska Sobota, za upnika Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnica Tanja
Koračin-Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota v kraju
Cvetkova 23, Murska Sobota, pri dolžniku ob prisotno-
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sti Franca Pušenjak, Marijana Pucko, Lučke Kramberger, opravil rubež nepremičnine: stanovanje št. 15, v 3.
nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc.
št. 307, ki je vpisana pri vl. št. 4006, k.o. Murska Sobota,
identifikator stavbe 503, na naslovu Cvetkova ulica 23,
Murska Sobota, v skupni izmeri 61,23 m2, kar predstavlja kuhinjo, sobo, sobo, hodnik, kopalnico in pripadajoči
kletni prostor.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 5. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova

N 20/2011

Os-2690/13

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu Letoviška ul. 7, Bohinjska 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 postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 35 o kupoprodaji stanovanja z dne 22. 8. 1984, sklenjene med Planum Investicijski razvojni center TOZD Inženiring Radovljica in Železniškim gospodarstvom ŽTO
Ljubljana, TOZD za tehnično vozno dejavnost, s katero
je kupec kupil stanovanje v 1. etaži, v izmeri 40,20 m2
(posamezni del 3), 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
Slovenskih železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljub
ljana.
Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 5. 2013
N 20/2011

Os-2691/13

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu Letoviška ul. 7, Bohinjska 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 postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 2. 1984, sklenjene med KTL
Navita Embalaža d.o.o. Ljubljana in Ignacijem Lesjakom, s katero je kupec kupil stanovanje v 4. in 1. etaži,
v izmeri 38,10 m2 (posamezni del 23) na parc. št. 158/25
in 158/26, k.o. Bohinjska Bistrica, na naslovu Letoviška
ul. 7, Bohinjska Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Ignacija Lesjaka, Stična 78, Ivančna Gorica.
Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 5. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
IV P 709/2012

Os-2542/13

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr.
št. IV P 709/2012, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
Za začasno zastopnico prvo tožene stranke Branka
Antleja, se postavi Urška Uranjek, odvetnica v Žalcu.
Začasna zastopnica bo zastopala prvo toženo
stranko v postopku, dokler prvo tožena stranka oziroma
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 4. 2013
VL 208234/2012

Os-2719/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64a 150, Ljubljana,
proti dolžnici Irmi Jančar, Viška cesta 22, Ljubljana,
zaradi izterjave 445,71 EUR, sklenilo:
dolžnici Irmi Jančar, Viška cesta 22, Ljubljana, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Robert
Zakrajšek, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2013
P 1288/2012

Os-2778/13

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče stranke
Jaser Haliti, Ulica Andreja Kumarja 42, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Gabrič, o.p., d.o.o. iz Sežane, zoper toženo stranko Kaljtrina Haliti, 1214 Pirok,
Bogovinje, Republika Makedonija, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika, dne
24. 5. 2013 sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje
odvetnica Tatjana Markelj, Ljubljanska 106, Domžale.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2013
N 55/2012

Os-2264/13

Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v nepravdni zadevi opr. št. N 55/2012 predlagatelja Milana Gerl, Tugomerjeva 20, Ljubljana, ki
ga zastopa Andrej Žabjek, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca Petra Kraševec, neznano bivališče, tujina, zaradi razdružitve solastnine
(pcto 140.000,00 EUR), dne 18. februarja 2012 sklenilo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nasprotnemu udeležencu se za začasnega zastopnika v tej nepravdni zadevi opr. št. N 55/2012 postavi
odvetnico Vukico Krevatin-Jovanović iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca v postopku vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 2. 2013
I 417/2012

Os-2552/13

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi
upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada
Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper dolžnika Antona Ivnik, Ulica Sallaumines 5a, Trbovlje, zaradi izterjave 2.732,16 EUR sklenilo:
dolžniku Antonu Ivnik, Ulica Sallaumines 5a, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Janja Omahne,
Okrajno sodišče v Trbovljah, Trg revolucije 11, Trbovlje.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD
Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 2. 2013

Oklici dedičem

D 100/2013

Os-2742/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po
pok. Štajdohar Jožefi, roj. Štajdohar, hčerki Martina, roj.
13. 1. 1922, upokojenki, državljanki Republike Slovenije,
nazadnje stanujoči Račkoga 56, Rijeka, Republika Hrvaška, umrli 21. 9. 2005 v Kamporju, Republika Hrvaška.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica samska, otrok ni imela, njena
starša sta umrla že pred njo, tako da je zapustila otroka pred zapustnico umrle sestre Ane Knol, to je nečak
Janez Knol ter otroka pred zapustnico umrlega nečaka
Papež Matije, to sta Peter Papež in Ana Papež, ki pa naj
bi živela nekje na območju Republike Srbije.
Sodišče s tem oklicem poziva Papež Petra in Papež Ano, da se v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasita in uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 5. 2013
I D 1970/2012

Os-2091/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 24. 4. 1953 umrli Mariji
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Sernc, roj. Urbas, drž. SFRJ, vdovi, nazadnje stan.
Smolnik 17, Ruše, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici dediči I. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče I. dednega reda, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2013
II D 319/2004

Os-2521/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 17. 10. 1951 umrli Mariji
Podlipnik, roj. 21. 1. 1870, drž. FLRJ in RS, samski, nazadnje stan. Vetrinjska ulica 3, Maribor, pridejo v poštev
kot dediči po zapustnici: dediči I. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče I. dednega reda (zap.
otroke oziroma njihove potomce) ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2013
D 175/2013

Os-2533/13

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Ivanu Černetiču, pok. Andreja, 1. 1. 1995 razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Sežani
z dne 22. 1. 2013, N 48/2012, iz Brezovega Brda 12,
p. Obrov.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 4. 2013
D 177/2013

Os-2534/13

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Rudolfu Cergolju, pok. Franca, 1. 1. 1975 razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Sežani z dne 22. 1. 2013, N 47/2012, iz Tater 17, p. Obrov.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 4. 2013
D 176/2013

Os-2535/13

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Andreju Filipčiču, pok. Andreja, 1. 1. 1952
razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča
v Sežani z dne 22. 1. 2013, N 49/2012, iz Tater 39,
p. Obrov.
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Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 4. 2013
D 180/2013

Os-2537/13

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Ani Ban, roj. 6. 7. 1881, ki je umrla dne 15. 5.
1921, iz Brezovice 46, p. Materija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 4. 2013
D 305/2012

Oklici pogrešanih

Os-2536/13

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Josipu Filipčiču, pok. Ivana, roj. 28. 7. 1889,
1. 1. 1960 razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega
sodišča v Sežani z dne 22. 1. 2013, N 50/2012, iz Tater
32/53, p. Obrov.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 4. 2013
D 174/2013

na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 5. 2013

Os-2553/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Antonu Metliki, nazadnje stanujočemu Prešnica 36,
6240 Kozina, ki je bil s sklepom naslovnega sodišča
razglašen za mrtvega in je bil kot datum smrti določen
1. 1. 1955, v zemljiški knjigi je vpisan kot Anton Metlika
od Antona, Prešnica 36, 6240 Kozina.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica

N 1/2013

Os-2766/13

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku nepravdni postopek pod N 1/2013 za razglasitev za mrtvega
pogrešanega Puppis Miroslava, roj. 6. 5. 1917, neznanega bivališča.
Pogrešanega pozivamo, da se oglasi naslovnemu
sodišču, vse druge, ki kaj vedo o njegovem življenju pa
pozivamo, da to javijo sodišču oziroma predlagatelju
Centru za socialno delo Kamnik, Ljubljanska cesta 1,
Kamnik, v roku 3 mesecev po objavi tega oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 5. 2013
N 10/2013

Os-2789/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Pahor Roberta, Nova vas 30, Miren, ki ga zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo in sicer Antonije Pahor, roj. Rebula,
Nova vas 6, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer
Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila dne
17.1.1878 v Brestovici pri Komnu, da je sklenila dne
1. 3. 1905 zakonsko zvezo s Pahor Andrejem ter izpiska
iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Antonije Pahor, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bon Almira, Kandijska 41, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 41601004283, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnj-331387
Golc Jasna, Ulica heroja Staneta 7, Žalec, zavarovalno polico, št. 50500038923, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf-331391
Koren Mojca, Rakitna 425, Preserje, zavarovalno
polico, št. 50500032492, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-331380
Medveš Valter, Perati 1, Kobarid, zavarovalno polico, št. 50500003036, izdala zavarovalnica KD Življenje
d.d. gnd-331393
Mozetič Katarina, Vrsno 8, Kobarid, zavarovalno
polico, št. 50500011582 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc-331369
Sitar Katjuša, Stožice 29A, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 50500027171, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-331357
Šehić Elvira, Šalek 90, Velenje, zavarovalno polico,
št. 50500120227, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gny-331372
Verdenik Nataša, Trubarjeva ulica 9, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500112129, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnj-331362
Verdenik Nataša, Trubarjeva ulica 9, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500112217, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni-331363
Vodopivc Ana Stanka, Čopova ulica 23, Celje, zavarovalno polico, št. 70000008220, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnw-331374
Žan Rudolf, Rakitna 425, Preserje, zavarovalno polico, št. 50500032559, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnr-331379
Žnidarčič Živa, Vojkova cesta 85, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500060437, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gno-331382

Spričevala preklicujejo
Belehar Ines, Voklo 106, Šenčur, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Šenčur. gne-331367
Bizovičar Živa, Sveti Andrej 37, Škofja Loka, obvestilo o uspehu za 8. razred Osnovne šole Škofja Loka
- mesto, izdano leta 2012. gnm-331388
Brglez Tilen, Tekačevo 41, Rogaška Slatina, spričevali 7. in 8. razreda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, izdani
leta 2011, 2012. gnm-331384
Bukšek Gašper, Žahenberška cesta 1, Rogatec,
spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2011.
gnk-331386
Egartner Tjaša, Žahenberc 55, Rogatec, spričevalo 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2012.
gnl-331385
Grojzdek Nik, Moškričeva 22, Ljubljana, spričevalo
o končanem 8. razredu Osnovne šole Ketteja in Murna
v Ljubljani, izdano leta 2012. gng-331394

Kojić Maja, Belokranjska 14, Ljubljana, spričevalo 7.
razreda OŠ Mirna Jarca, izdano leta 2011. gnx-331377
Koželj Matjaž, Moste 43H, Komenda, indeks,
št. 12130083262, izdala ŠC PET. gnx-331373
Krivec Monika, Tlake 24, Rogatec, letno spričevalo 7.
razreda VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2011. gnb-331395
Lupinšek Karin, Tlake 46, Rogatec, letni spričevali
7. in 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdani leta 2011, 2012.
gnz-331396
Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljub
ljani, doktorsko diplomo Gojke Pajagič Bregar, s številko
8809/13, ki je bila izdana januarja 2013. Ob-2906/13
Pavlovič Katja, Log 54, Rogatec, spričevali 7. in
8. razreda VIZ OŠ Rogatec, izdani leta 2011, 2012.
gnp-331381
Simonič Manca, Mladica 13, Semič, indeks,
št. 01007176, izdala Pedagoška fakulteta. gnv-331375
Skumavec Ana, Kotnikova ulica 2, Ljubljana, indeks,
št. 41990407, izdala Medicinska fakulteta. gnq-331405
Šinkar Maks, Vrhole pri Laporju 25, Laporje, spričevalo - letno 8. razreda Osnovne šole Gustava Šiliha, Laporje, številka S 170-1112, izdano leta 2012. gne-331392
Šnuderl Anja, Kuraltova ulica 14, Maribor, indeks,
št. 01008303, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana.
gnk-331390
Uršič Lea, Metoda Mikuža 2, Ljubljana, spričevalo
7. razreda OŠ Mirana Jarca Ljubljana, izdano leta 2011.
gnv-331400

Drugo preklicujejo
Bele Jasna, Jablovec 14, Podlehnik, študentsko
izkaznico, št. 11300416, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnu-331376
Duvnjak Dejan, Šmartinska cesta 58B, Ljubljana,
voznikovo kartico, št. 1070500001135001, izdajatelj Cetis Celje (23. 8. 2011). gnc-331398
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004514001, za
voznika Kristijana Butolen. gnz-331371
Flerin Petra, Bistriška cesta 11, Domžale, študentsko izkaznico, št. 18123211, izdala Filozofska fakulteta.
gnw-331399
Ivanetič Jakob, Viška cesta 22, Ljubljana, licenco za
vzdrževanje zrakoplova, št. 0001736, izdala Agencija za
civilno letalstvo. gnw-331378
Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, izvod licence, za vozilo golf 5, reg. št. LJ-AH 673, številka 0004413/04186/657/002, izdana februarja 2013,
izdajateljica Gospodarska zbornica. gnv-331358
Košuta Erik, Toma Brejca 11, Nova Gorica, certifikat
o nacionalni poklicni kvalifikaciji (voznik/voznica v cestnem prometu), izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije,
izdan 2. 6. 2004, Ljubljana, številka 24/8400.002.4.1.
gnd-331368
Kovač Jasna, Vitan 29, Kog, študentsko izkaznico,
št. 71119002, izdala Biotehniška fakulteta. gnn-331383
Kraševec Matic, Slomškova ulica 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202174, izdala Pravna fakulteta. gng-331365
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Križman Nika, Tublje pri Hrpeljah 14B, Kozina, študentsko izkaznico, št. 18113078, izdala Filozofska fakulteta. gnf-331366
Kržič Ana, Cilenškova ulica 33, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11060257, izdala Zdravstvena fakulteta. gnm-331359
Lipužič Sara, Trubarjeva 16, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 20060189, izdala Pravna fakulteta,
Ljubljana. gno-331361
MARIDIS trgovina d.o.o., Tržaška cesta 67A,
Maribor, štampiljko kvadratne oblike, velikost 3,5 cm
x 1,5 cm, z vsebino: MARIDIS, d.o.o. - številka 3, Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor, tel.: 02/4500500, fax:
02/4500501. gny-331397
Metelko Uroš, Zavratec 29, Studenec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500026081000, izdajatelj
Cetis. gnh-331389
Ortar Hermina, Levčeva ulica 14, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 01001123, izdala Pedagoška fakulteta.
gnh-331364

T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica,
dovolilnico, številka 00690/1, za tretje države, oznaka
države 5X. gnr-331404
Trobec Nika, Krajna vas 1, Dutovlje, študentsko
izkaznico, št. 01002176, izdala Pedagoška fakulteta.
gnl-331360
Vorsič Mateja, Koroška cesta 59, Maribor, izkaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Ministrstvo
za okolje in prostor, številka 0069800719. gnb-331370
Vuk Bogdan, Krtince 11, Podplat, potrdilo za voznika - NPK kvalifikacija za voznika,veljavno od 24. 6.
2006, izdajateljica Srednja šola za storitvene dejavnosti
in logistiko, Celje, številka VOZ-65/06, izdano leta 2006.
gnu-331401
Žaja Antonio, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25090244, izdala Fakulteta za arhitekturo. gns-331403
Žehelj Nejc, Koroška ulica 6, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 11240170685, izdal Inštitut in akademija
za multimedije. gnt-331402
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