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Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
(Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – Uradno prečiščeno 
besedilo (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 
57/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, v nadaljevanju: PPIPRS), 
Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list 
RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), Uredbe o izva-
janju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 
79/10 in 4/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih do-
deljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS, 
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe 
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ul. l. 
RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremem-
bami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decem-
bra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Ko-
hezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regi-
onalni razvoj (Ul. l. RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, 
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1828/2006/ES), Operativnega programa krepitve regi-
onalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 
in Strategije razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega sklada  

za regionalni razvoj – ESRR  
za izvedbo aktivnosti regionalnih  

destinacijskih organizacij
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega progra-

ma krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdo-

bje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje narav-
nih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Namen razpisa: namen razpisa je vzpodbujanje 
izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organiza-
cij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, 
distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbu-
dile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s tem javnim 
razpisom zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj 
turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje 
in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in 
trženju slovenskega turizma.

3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in 
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki de-
lujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, 
razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na podro-
čju turizma v regiji.

Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih ak-
tivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organi-
zacij, ki so podrobneje opredeljene v razpisni doku-
mentaciji:

1. Promocijska funkcija:
– Promocija in nastopanje na tujem in domačem 

trgu.
2. Distribucijska funkcija:
– Vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribu-

cijske poti informacijske tehnologije.
3. Razvojna funkcija:
– Priprava strategije razvoja turistične desti

nacije,
– Oblikovanje trženjske znamke (znamk) turistič-

ne destinacije.
4. Operativna funkcija:
– Oblikovanje integralnih in tematskih turističnih 

pro izvodov na ravni turistične destinacije.
Prijavitelj mora predložiti osnutek modela vzposta-

vitve in delovanja regionalne destinacijske organiza-
cije, v katerem bodo zajete aktivnosti s področja vseh 
funkcij regionalne destinacijske organizacije. Prijavitelj 
mora predložiti tudi izjavo odgovorne osebe pristojnega 
organa organizacije o potrditvi modela vzpostavitve in 
delovanja regionalne destinacijske organizacije.

4. Pogoji za kandidiranje
4.1 Splošni pogoji vezani na prejemnike sredstev
Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regio-

nalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, 
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ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega go-
spodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne 
agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na 
področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje 
sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog 
regionalne destinacijske organizacije na področju ra-
zvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje 
vloge na razpis.

Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne desti-
nacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo ve-
ljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih 
destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa 
za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni 
razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih desti-
nacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS 
št. 42/10, dne 28. 5. 2010.

Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne porav-

nave ali likvidaciji,
– ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem 

odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 
– ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD in 
23/12) (ta pogoj velja le za gospodarske družbe in sa-
mostojne podjetnike posameznike),

– ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni v postopku 
pridobivanja, finančne pomoči države po programu za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala 
in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta 
od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slo-
venije.

4.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kan-
didiranje

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje 
za kandidiranje:

1. skladnost prijave s predmetom in namenom 
razpisa ter pripravljenost vloge v skladu z razpisno do-
kumentacijo;

2. prijavitelj mora predložiti sporazume o so-
delovanju z gospodarskimi družbami in podjetniki po-
samezniki, ki opravljajo turistično dejavnost, ki sku-
paj predstavljajo vsaj dve tretjini razpoložljivih turistič-
nih nastanitvenih zmogljivosti na področju delovanja 
regionalne destinacijske organizacije (vir: Statistični 
urad RS, najnovejši končni razpoložljivi podatki), ob 
upoštevanju, da sme posamezna gospodarska družba 
in podjetnik posameznik izraziti podporo zgolj enemu 
prijavitelju. Prijavitelj lahko priloži tudi sporazume s ko-
lektivnimi predstavniki turističnega gospodarstva, ki 
imajo preverljivo članstvo in v katerem ti predstavniki 
izkazujejo podporo prijavitelju za opravljanje funkcij 
regionalne destinacijske organizacije. Kolektivni pred-
stavniki s preverljivim članstvom so lahko območne 
obrtnopodjetniške zbornice, območne zbornice GZS, 
samostojne regionalne zbornice GZS ipd. Na tem spo-
razumu morajo biti predstavniki turističnega gospodar-
stva (podjetij) navedeni posamično. Kolikor predstav-
niki turističnega gospodarstva na takšnem sporazumu 
ne predstavljajo dveh tretjin razpoložljivih nastanitvenih 
kapacitet v regiji, prijavitelj za razliko priloži dodatne 
sporazume oziroma sporazum;

3. prijavitelj mora predložiti sporazume o sode-
lovanju s področno turistično zvezo (kjer lete obstajajo) 
oziroma dvema tretjinama turističnih društev na podro-

čju delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki 
so bila ustanovljena najkasneje 1 leto pred prijaviteljevo 
prijavo na razpis;

4. prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo 
sveta regije ali pisno izraženo podporo vseh občin na 
področju delovanja regionalne destinacijske organizaci-
je za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organiza-
cije za obdobje vsaj treh let od dneva prijave na razpis;

5. prijavitelj mora podati izjavo, da na ta razpis 
z upravičenimi stroški prijavljene aktivnosti niso in ne 
bodo prijavljene na katerega izmed drugih razpisov za 
isti namen;

6. prijavitelji, ki so neprofitne regionalne razvojne 
agencije ali druge neprofitne organizacije, ki delujejo 
na področju turizma, morajo priložiti fotokopijo statuta 
organizacije oziroma pogodbe o ustanovitvi, s katero 
dokazujejo, da celoten dobiček reinvestirajo nazaj v or-
ganizacijo;

7. ponudnik mora priložiti izjavo, da 
se zavezuje, da bo aktivnosti izvajal v skladu 
s smernicami trajnostnega oziroma zelenega turizma 
(http://www.slovenia.info/si/Zeleniturizem.htm?ps_eko_
turizem=0&lng=1);

8. prijavitelj se mora zavezati, da se bo v primeru 
uspešnega kandidiranja najmanj vodja regionalne desti-
nacijske organizacije udeležil obveznega usposabljanja 
s področja destinacijskega managementa, ki ga bo or-
ganiziralo ministrstvo;

9. prijavitelj mora podati izjavo, v kateri se za-
veže, da bo uporabljal aktualno trženjsko znamko Slo-
venije na vseh tržnokomunikacijskih orodjih, kjer je to 
mogoče.

Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali 
nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 
delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki 
ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. 
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje 
in vloge, ki ne bodo skladne z namenom in predmetom 
razpisa, bodo zavrnjene.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vloži-
tvi vloge na razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom 
pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed na-
štetih faz ugotovi, da določeni pogoji niso izpolnjeni, po-
godba o sofinanciranju ne bo podpisana. Dopolnjevanje 
vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih 
dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjeva-
nje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. 
Podatki v osnutku modela vzpostavitve in delovanja 
regionalne destinacijske organizacije niso predmet do-
polnitve vloge.

4.3 Prijave regionalnih destinacijskih organizacij 
v okviru razvojnih regij

Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacij-
ska organizacija iz ene razvojne regije.

Na razpis se ne morejo prijaviti regionalne desti-
nacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo ve-
ljavne pogodbe za sofinanciranje aktivnosti regionalnih 
destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa 
za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni 
razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih desti-
nacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS 
št. 42/10, dne 28. 5. 2010.

Kolikor bo na razpis prijavljenih več regionalnih de-
stinacijskih organizacij iz iste razvojne regije, za katere 
se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali vseh 
občin na področju delovanja, bodo vse take prijave izlo-
čene kot neustrezne in zavržene.

Kolikor bo v času izvajanja aktivnosti v okviru javne-
ga razpisa, prišlo do sprememb, ki bi zagotovile sistem-
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ski vir financiranja regionalnih destinacijskih organizacij 
(npr. nova pokrajinska zakonodaja), se lahko več regio-
nalnih destinacijske organizacij združi v eno regionalno 
destinacijsko organizacijo. Leta bo lahko (po predhodni 
obvestitvi in odobritvi s strani ministrstva) izvajala aktiv-
nosti regionalnih destinacijskih organizacij, katerim je 
bilo odobreno sofinanciranje v okviru tega razpisa, in 
tudi črpala njim odobrena sredstva.

Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje računo-
vodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo predmet sofinan-
ciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti, ki jih bo 
opravljala regionalna destinacijska organizacija morajo 
biti striktno ločene od morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih 
prijavitelj morebiti opravlja.

5. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo projekti, ki so skladni s predme-

tom razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stro-
ški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravi-
čenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2007–2013. Kot upravičeni se 
štejejo naslednji stroški (v neto znesku brez DDV):

5.1. Promocijska funkcija:
5.1.1 stroški oblikovanja in izdelave promocijskega 

materiala,
5.1.2 stroški sodelovanja na turističnih sejmih 

in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, posta-
vitve in delovanja stojnic ter potni stroški),

5.1.3 stroški zakupa medijskega in oglaševalskega 
prostora v tujih in domačih medijih,

5.1.4 organizacija medijskih dogodkov doma in v tu-
jini,

5.1.5 organizacija promocijskih dogodkov v tujini.
5.2. Distribucijska funkcija:
5.2.1 stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se 

distribucijske poti informacijske tehnologije,
5.2.2 stroški vzpostavitve spletne strani destinacije,
5.2.3 stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne 

strani turistične destinacije na domačih in tujih iskalnikih 
(npr. google, yahoo, MSN, najdi.si itd.),

5.3. Razvojna funkcija:
5.3.1 izdelava strategije razvoja turistične destina-

cije s predvidenimi letnimi plani,
5.3.2 stroški izdelave priročnika trženjskih znamk 

turistične destinacije in integralnih turističnih pro izvodov.
5.4. Operativna funkcija:
5.4.1 stroški oblikovanja novih integralnih turistič-

nih pro izvodov in novih tematskih turističnih pro izvodov.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je 

opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški so lahko zgolj stroški za aktivno-

sti, opredeljene v osnutku modela vzpostavitve in delo-
vanja regionalne destinacijske organizacije, ki že niso 
bile predmet kakšnega drugega sofinanciranja.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se 

šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi prvega izdanega 
naročila za izvedbo aktivnosti po prejemu sklepa o odo-
britvi sofinanciranja projekta s strani ministrstva. Upra-
vičene bodo aktivnosti naročene v obdobju od dneva iz-
daje sklepa o odobritvi sofinanciranja do datuma oddaje 
zadnjega zahtevka za izplačilo.

Če je prejemnik prejel plačilo sredstev, pa se po-
zneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev 
dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel plačilo neupra-
vičeno ali je bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje pro-
jekta lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva 
vrnitev realne vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva naka-
zila do dneva vračila.

6. Višina sofinanciranja
Najvišja višina sofinanciranja upravičenih stroškov 

je določena glede na število izvedenih nočitev v posa-
mezni razvojni regiji (po končnih podatkih SURSa za 
leto 2009). Posamezen prijavitelj lahko pridobi največ 
znesek, ki mu pripada glede na izvedeno število nočitev 
v občinah, ki jih pokriva:

1. prijavitelji, ki delujejo na področju ob-
čin, ki so skupaj ustvarile manj kot 1 % vseh nočitev: 
200.000,00 EUR,

2. prijavitelji, ki delujejo na področju občin, 
ki so skupaj ustvarile nad 1 % – 10 % vseh nočitev: 
300.000,00 EUR,

3. prijavitelji, ki delujejo na področju občin, ki so 
skupaj ustvarile nad 10 % vseh nočitev: 400.000,00 EUR.

Vsaka občina v Sloveniji je lahko upoštevana le 
pri izračunu ene regionalne destinacijske organizacije.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov ne sme 
obsegati manj kot polovico najvišje dovoljene višine 
sofinanciranja na posamezno regionalno destinacijsko 
organizacijo in ne več kot:

– 50 % upravičenih stroškov za stroške sodelovanja 
na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini, vključno 
s potnimi stroški,

– 50 % upravičenih stroškov za stroške organizacije 
medijskih dogodkov doma in v tujini,

– 60 % upravičenih stroškov za vse ostale stroške, 
navedene v poglavju o upravičenih stroških.

Upravičeni stroški, opredeljeni v točkah 5.3. in 5.4. 
v točki 5. smejo doseči največ 20 % vrednosti vseh upra-
vičenih stroškov prijavitelja.

Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom na-
kazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, 
v skladu z dinamiko, opredeljeno v pogodbi, in sicer 
po realizaciji posameznih aktivnosti iz predloženega 
osnutka modela vzpostavitve in delovanja regionalne 
destinacijske organizacije.

7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago pre-
jemnikom

Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu 
znaša: 700.000 EUR.

– 595.000 EUR – namenska sredstva EU – ESRR
– 105.000 EUR – slovenska udeležba
Sredstva bremenijo proračunski postavki:

683710 Razvoj turističnih destinacij0713EU
695910 Razvoj turističnih  

destinacij0713slovenska udeležba

Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih zna-
ša 85 %.

Sredstva so zagotovljena na navedenih proračun-
skih postavkah. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 
2013, 2014 in 2015. Koriščenje sredstev bo možno do 
porabe oziroma do 30. 6. 2015.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; pred-
nostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega go-
spodarstva.

8. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni stroški lahko nastanejo po prejemu skle-

pa o sofinanciranju. Vse prijavljene aktivnosti iz osnutka 
modela morajo biti v celoti zaključene in plačane v roku, 
ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje 
30. 6. 2015. Sredstva bodo posameznemu prejemniku 
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izplačana po terminskem planu določenem v pogodbi 
o sofinanciranju.

Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom na-
kazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo 
(največ dveh na leto) in sicer v skladu z dinamiko, dolo-
čeno v pogodbi o sofinanciranju, po realizaciji aktivnosti 
iz osnutka modela vzpostavitve in delovanja regionalne 
destinacijske organizacije.

Zahtevek za izplačilo mora biti v določenem 
letu predložen najkasneje do 15.10. istega leta oziroma 
v letu 2015 najkasneje do 30. 6. 2015. Zahtevki izdani 
po 15.10. zapadejo v plačilo v naslednjem proračun-
skem letu, kolikor so sredstva planirana oziroma so na 
razpolago.

Prenosljivost sredstev med leti je možna iz ute-
meljenih razlogov, kolikor se ministrstvo s tem strinja 
in ima za to v predvidenem spremenjenem terminu na 
razpolago sredstva in to ne vpliva na uspešnost črpanja 
EU sredstev.

9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje:

Merilo Št. točk

Največje  
št. točk pri 

posameznem 
sklopu  

in podsklopu
1. KVALITETA PROJEKTA  42

Partnerji projekta 14

a) Število partnerjev turističnega gospodarstva pri projektu (obrazec št. 4., 
točka 2.a))  7

b) Število partnerjev turističnih društev pri projektu (Obrazec št. 4., točka 2.b))  4
c) Trajanje partnerstva (obrazec št. 4., točka 2.)  3

Vodenje in organizacija projekta  12
a) Organiziranost RDOja  5
b) Vodstvene izkušnje  4

c) Vizija, cilji, rezultati projektov ter način merjenja rezultatov izvedenih 
aktivnosti (obrazec št. 6)  3

Usmerjenost k ekološkemu managementu turistične destinacije 10
a) Pridobitev ekoloških znakov  5
b) Vpliv na trajnostni razvoj turizma  5

Trženjska naravnanost 6
a) Osnutek modela trženja  6

2. URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV  7

a) Skladnost s cilji OP RR in Strategijo razvoja slovenskega turizma 
2012–2016  2

b) Integralni turistični produkti povezovanja naravnih in kulturnih potencialov  5
3. REALNOST IZVEDBE PROJEKTA  6

a) Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati projekta  2
b) Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost  2
c) Realnost terminskega plana izvedbe posameznih aktivnosti projekta  2

4. POZITIVNI UČINKI NA PREPOZNAVNOST SLOVENSKE TURISTIČNE 
PONUDBE  3

a) Pozitivni učinki na prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe v tujini 
(obrazec št. 11)  3

5. SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE  1
a) Skladnost z Regionalnim razvojnim programom (obrazec št. 10)  1

6. REGIONALNI KRITERIJ  1

a) Regionalni kriterij (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji 
razvitosti za programsko obdobje 2007–2013)  1

SKUPAJ  60

Skupno število možnih točk je 60.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-

nanciranje je 36 točk, pri čemer mora minimalno skupno 
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število doseženih točk pri sklopu št. 1 (kvaliteta projekta) 
znašati najmanj 50 % vseh možnih točk pri tem sklopu in 
pri sklopih meril št. 3., 4. in 5. najmanj 50 % vseh skupaj 
možnih točk pri teh sklopih. V primeru, da skupno šte-
vilo točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega 
praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno 
število točk vloge doseže oziroma preseže prag za so-
financiranje.

Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destina-
cijska organizacija iz ene razvojne regije. Na razpis se 
ne morejo prijaviti regionalne destinacijske organizacije 
iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za sofi-
nanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organi-
zacij na podlagi Javnega razpisa za pridobitev sredstev 
evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za iz-
vedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, 
objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/10, dne 28. 5. 
2010.

Kolikor bo na razpis prijavljenih več regionalnih de-
stinacijskih organizacij iz iste razvojne regije, za katere 
se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali vseh 
občin na področju delovanja, bodo vse take prijave izlo-
čene kot neustrezne in zavržene.

10. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija od-

pre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih 
prijavitelj posebej, pred oddajo vloge na razpis, označi 
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, 
ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako 
tudi označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi posa-
mezni podatek ali del vloge, ne more pa nanašati na 
celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge 
po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki 
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo 
morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.

Rezultati razpisa so informativnega javnega znača-
ja in bodo objavljeni.

11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
Ministrstvo sklep o izbiri projekta z odobreno višino 

sredstev posreduje prijavitelju najkasneje v roku 60 dni 
od odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor 
se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni 
spor.

12. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 20. 8. 2013. Datum 

bo objavljen tudi na spletni strani ministrstva (www.
mgrt.gov.si).

Odpiranje ni javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo 

pravočasno prispele v vložišče Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana do 
16. 8. 2013, najkasneje do 14. ure oziroma bodo pripo-
ročeno oddane na pošto do vključno 16. 8. 2013.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z na-
slednjim besedilom: Ne odpiraj – vloga – Javni razpis 
za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih orga-
nizacij – ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne 
bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala. 
Vrnjene bodo prijavitelju.

13. Ostale dolžnosti prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev morajo:
– Upravičenci, ki niso naročniki po Zakonu o jav-

nem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno pre-
čiščeno besedilo), bodo dolžni pri izvajanju aktivnosti 
upoštevati načela veljavnega Zakona o javnem naro-
čanju. To pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi 
zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga in sto-
ritev, katerih vrednost presega znesek 20.000 EUR, 

ministrstvu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri 
izvajalcev (dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbiranje 
ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri ponudbe, pogodbo 
z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. Kolikor 
prejemnik sredstev ne more pridobiti treh ponudb, mi-
nistrstvu poda utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca. 
Upravičenci, ki so naročniki po Zakonu o javnem naro-
čanju morajo pri izvajanju aktivnosti striktno spoštovati 
veljavni Zakon o javnih naročilih in vse postopke izbire 
izvajalcev vodili v skladu s tem zakonom.

– Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti mini-
strstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izva-
janje prednostne usmeritve, ter njihovim pooblaščen-
cem v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev 
in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor 
tako da bo možna kontrola realizacije projekta in vpo-
gled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku 
trajanja pogodbe še pet let po zaključku financiranja. 
Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komi-
sije, Evropskega računskega sodišča, ter računskega 
sodišča Republike Slovenije.

– Prejemnik mora zagotoviti hrambo in vpogled 
v dokumentacijo operacije za kontrole in revizijske po-
stopke skladno s pravili Skupnosti (90. člen Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006), najmanj do 31. 12. 2020, kot 
dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom 
tega datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša.

– Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati pred-
pisana pravila in smernice za izvajanje aktivnosti v okvi-
ru strukturnih skladov.

– Kolikor se bo pri kontroli projekta po njenem za-
ključku izkazalo, da projekt ni v skladu z razpisom in 
pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju in zahteva od prejemnika vrni-
tev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

– Prejemnik bo moral tekoče obveščati ministrstvo 
o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali 
dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremem-
bi lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi.

– Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahte-
vana pojasnila v zvezi z projektom in med običajnim de-
lovnim časom omogočati dostop v objekte, za izvajanje 
morebitnih pregledov, povezanih z projektom.

– Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno pisno ob-
veščati o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali one-
mogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti.

– V primeru, da se bo izkazalo, da je prejemnik po-
sredoval napačne podatke v zvezi z namenom projekta 
ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, ki 
bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo dolžan vrniti 
vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do vračila.

– Prejemnik bo moral spoštovati določila o infor-
miranju in obveščanju javnosti, skladno z 9. členom 
Uredbe 1828/20006/ES in Navodili za informiranje in 
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
za obdobje 2007–2013, ki jih je izdal organ upravljanja.

– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti nasle-
dnje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upoštevajo kot 
pogoj glede na vsebino projekta:

– Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

– Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših raz-
položljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov 
in ločeno zbiranje odpadkov),

– Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju pri-
jaznejših načinov prevoza),



Stran 2106 / Št. 60 / 19. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poro-
čil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti ena-
kost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo 
med osebami, ki so vključene v izvajanje aktivnosti 
regionalnih destinacijskih organizacij, v skladu s po-
dročno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006.

– Upravičenec bo v skladu z 57. členom Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 upošteval določilo, da v pe-
tih letih od zaključka projekta ne bo prišlo do bistvenih 
sprememb projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo ali 
pogoje izvajanja projekta in ki bi podjetju oziroma javni or-
ganizaciji podelili neupravičeno prednost. V nasprotnem 
primeru lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva 
vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

– Prejemniki sredstev se morajo zavezati, da pro-
jekt, ki je predmet tega razpisa ne bo ustvarjal prihodkov 
od projekta.

– Prejemniki sredstev sprejmejo morajo sprejeti 
dejstvo, da dopolnilno sofinanciranje projekta v skla-
du z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), ni dovo-
ljeno.

Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni izrecno na-
vedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve 
navedbe, razveže pogodbo o sofinanciranju ter zahteva 
vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

14. Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in 
dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministr-
stvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, vsak 
delovni dan od 8. do 16. ure, kontakt Nataša Pance, 
natasa.pance@gov.si, 01/4003231 in na spletni strani 
ministrstva (www.mgrt.gov.si).

Ministrstvo  
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 430-210/2012/26 Ob-3176/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
grama oziroma izid javnega razpisa, št. 430210/2013, 
za izvedbo programa Informiranje in pravno svetovanje 
tujcev na področju mednarodne zaščite, objavljenega 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/13, pod ob-
javo Ob2147/13, z dne 5. 4. 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 raz-
pisa je nadaljevanje izvajanja programa pravnega in-
formiranja tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za 
mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno za-
ščito (v nadaljevanju: prosilcev) o njihovem postopku 
priznanja mednarodne zaščite ter o njihovih pravicah in 
dolžnostih, pravno svetovanje o konkretnem pravnem 
problemu prosilca, pravna pomoč pri pripravi morebitnih 
vlog v postopku priznanja mednarodne zaščite ter prav-
na pomoč pri konkretnem pravnem dejanju v postopku 
priznanja mednarodne zaščite.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega programa: za izvajanje programa 
po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prija-
vitelja Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij 
– PIC, Ljub ljana, v vrednosti 88.968,68 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sred-
stva 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. 430-76/2013/29 Ob-3212/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
grama oziroma izid javnega razpisa za izvajanje pro-
grama Tečaj spoznavanja slovenske zgodovine, kultu-
re in ustavne ureditve Republike Slovenije za osebe 
z mednarodno zaščito, št. 43076/2013, ki se financira iz 
sredstev Evropskega sklada za begunce – letni program 
2011 in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, obja-
vljenim v Uradnem listu Republike Slovenije št. 20/13, 
dne 8. 3. 2013, pod št. objave Ob1803/13 in na spletni 
strani Ministrstva za notranje zadeve.

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je izvajanje programa »Tečaj spoznavanja slovenske 
zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slove-
nije za osebe z mednarodno zaščito«.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega programa: za izvajanje programa Tečaj 
spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne 
ureditve Republike Slovenije za osebe z mednarodno 
zaščito se izbere vlogo prijavitelja Javni zavod Cene 
Štupar – Center za izobraževanje Ljub ljana, v vrednosti 
5.579,80 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: 
sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so 
zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce – 
letni program 2011 in sredstev Ministrstva za notranje 
zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

80171/201320 Ob3183/13

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno 
razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zako-
na o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine 
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 
– ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12, v nadaljevanju ZSRR2A), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12), 
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 
18. 6. 2013 (v nadaljevanju Splošni pogoji sklada), Po-
slovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za leti 2012 in 2013 (sklep Vlade RS 
št. 476022/2013/3 z dne 31. 1. 2012, št. 4760225/2012/3 
z dne 23. 10. 2012, in št. 4760214/2013/3 z dne 18. 6. 
2013, v nadaljevanju: PFN) ter

– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av-
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008) (v nadaljevanju: 
Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe o do-
deljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 – ZSRR2, 8/12),

– Uredbe komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, 
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ki se ukvarjajo s pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov in 
o spremembi Uredbe (ES), št. 70/2001 (UL. L, št. 358 
z dne 16. 12. 2006, str. 321) (v nadaljevanju: Uredba 
za skupinske izjeme),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis (UL L EU, št. 379/2006), objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom na območju 

avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2013
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil 

in nepovratnih sredstev sklada, in sicer za namene:
– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
– B – projekti podjetništva,
– A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in do-

polnilnih dejavnosti ter
– C – polno financiranje razvojnih projektov.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je 

2.300.000,00 EUR, od tega 2.100.000,00 EUR ugo-
dnih posojil ter 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev 
in sicer:

Namen

Razpisana sredstva (v EUR)

Skupna sredstva Območje italijanske narodnostne 
skupnosti

Območje madžarske 
narodnostne skupnosti

Posojilo Nepovratna 
sredstva Posojilo Nepovratna 

sredstva Posojilo Nepovratna 
sredstva

A1
2.100.000,00 50.000,00 630.000,00 30.000,00 1.470.000,00 20.000,00

B in A2

C 0,00 150.000,00 0,00 30.000,00 0,00 120.000,00

SKUPAJ 2.100.000,00 200.000,00 630.000,00 60.000,00 1.470.000,00 140.000,00

Pri namenih A1, B ter A2 se sredstva po javnemu 
razpisu dodelijo v evrih in v kombinaciji ugodnega po-
sojila ter nepovratnih sredstev, pri namenu C pa v obliki 
nepovratnih sredstev.

3. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji 
pravico izvajati projekt, so naslednja:

Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko 
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:

Na narodnostno mešanih območjih z italijansko 
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma 
krajevnih skupnostih: 

– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in 
Žitkovci/ Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ 
Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ 
Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ 
Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ 
Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, 
Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, 
Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ 
Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, 
Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, 
Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, 
Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, 
Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, 
Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, 
Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

– v Občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizoni/ Barisoni, 
Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ 
Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ 
Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, 
Premančan, Škofije/ Valmarin, Šalara/ Salara, Škocjan/ 
San Canziano in
– v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ 
Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ 
Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.
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4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih po-
moči.

Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto 
ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi 
državnimi pomočmi pri projektu. Podrobnejša obrazlo-
žitev je navedena v posameznem Povabilu k oddaji vlo-
ge s prilogami razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: 
Povabilo k oddaji vloge). Državna pomoč za projekt se 
ne sme združevati z državno pomočjo dodeljeno po 
pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, 
če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne 
pomoči.

II. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa glede 

na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1, B / 
A2 ali C vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge s prilogami razpisne doku-
mentacije, ki vključuje povzetek vsebine javnega razpi-
sa, podrobnejša merila za ocenjevanje, v primeru name-
nov A1, B / A2 izhodišča za pripravo poslovnega načrta 
z navodili, oziroma v primeru namena A1 tudi obrazec 
za opis projekta z navodili ter vzorce, in sicer:

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe, ki jo je potrebno parafirati 

s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v ele-

ktronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju 
sredstev; bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na 
spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/raz-
pisi/obrazci,

– vzorec poročila o projektu, ki je praviloma iz-
delan v obliki elektronskega obrazca in ga je potrebno 
ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v roku 1 meseca po 
zaključku projekta ter enkrat letno, do 31.3. vsako leto, 
za ves čas spremljanja projekta (obdobje 3 leta za mi-
kro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let po za-
ključku projekta za velika podjetja in pri namenu C v roku 
1 meseca po zaključku projekta) posredovati na sklad; 
bo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani 
sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci.

– Prijavni obrazec glede na posamezni namen, in 
sicer ANS – »namen« A1, B / A2 ali C, ki je praviloma 
izdelan v obliki elektronskega obrazca (velja, kolikor je 
prijavni obrazec izdelan v obliki elektronskega obraz-
ca), je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga 
v elektronski obliki oziroma na CDju (če obstaja) in 
v papirnati obliki skupaj z zahtevanimi prilogami posre-
dovati na sklad.

2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-
stopna na spletni strani sklada http://www.regionalni-
sklad.si/avtohtoninarodniskupnosti, prav tako se jo lah-
ko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno 
pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 
12. ure, ali pošlje po pošti, razen prijavnega obrazca 
(kolikor je izdelan v elektronski obliki).

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/8361953.

III. Roki in način prijave:
1. Roka za oddajo prijav sta: prvi rok 10. 9. 2013 in 

drugi zadnji rok 15. 10. 2013.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno preko po-

štnega servisa (Pošta Slovenije, Petrol ...) ali osebno 
na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne 
oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do posa-
meznega roka, do 14. ure.

– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno 
opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga ANS (s 
pripisom: namen A1, B, A2 ali C (izpolnite ustrezno))«, iz 
katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja 
ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge označen 
s strani poštnega servisa, kolikor se vloga odda pripo-
ročeno, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno 
na sedežu sklada.

IV. Splošni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev po 

namenih A1, B in A2 so: velika (razen pri namenu A1), 
srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: 
vlagatelji), in sicer:

– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posa-
mezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – 
ZGD1UPB3 s spr. in dop.),

– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadru-
gah (Uradni list RS, št. 97/09 – ZZadUPB2) ter

– kmetijska gospodarstva (Kmetijska gospodarstva 
morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in so lahko 
organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik t.j. kmet. Vlagatelj, ki je kmet, 
mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike 
Slovenije) – v primeru namena A1 in A2,

ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in pro-
jekt izvajajo na narodnostno mešanih območjih in so 
navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa.

Velika podjetja, ki pri namenu A2 lahko kandidirajo, 
so le tista velika podjetja, z manj kot 750 zaposlenih 
ter/ali 200 mio EUR prometa.

2. Vlagatelji se morajo pri namenu A2 ukvarjati 
s predelavo in trženjem kmetijskih pro izvodov, ki so 
navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti in/ali dopolnilnimi dejavnostmi. Kolikor pa gre 
za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu 
pri namenu A2, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljav-
no zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih 
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni 
list RS, št. 61/05 s spr. in dop.) ter dejavnost opravljati 
v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključe-
nem projektu.

3. Vlagatelji projekta v primeru namena C so ra-
zvojne institucije, ki so registrirane za delovanje in imajo 
med drugim strokovno usposobljene kadre za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji ter so vpisane v evi-
denco razvojnih institucij, ki jo vodi služba Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in jih izbereta narodni 
skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji). Vlagatelji morajo 
pripraviti razvojno in investicijsko dokumentacijo za pro-
jekt, ki ga bodo izvajali na narodnostno mešanih obmo-
čjih in so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa.

4. Za opredelitev velikosti vlagateljev se upoštevajo 
določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 
in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) 
(UL L EU št. 214, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju: Pri-
loga I). Podrobnejšo opredelitev najdete v posameznem 
Povabilu k oddaji vloge.

Ob tem sklad opozarja na 6. člen Priloge I, ki pravi, 
da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana 
podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na pod-
lagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja 
ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja 
ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katere-
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ga je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti 
obstajajo.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb glede na 
določila Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.

Dodatna pojasnila vlagateljem glede opredelitve 
velikosti podjetja so v posameznem Povabilu k oddaji 
vloge.

V. Posebni pogoji dodeljevanja
1. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 

prijavljeni projekt.
2. Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, finančni 

zahtevek izražen v skupni evropski valuti (EUR).
3. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren 

največ en projekt oziroma vloga. Lokacija projekta je 
lahko samo v eni občini.

4. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-
nančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno inve-
sticijsko dokumentacijo o projektu.

5. Sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, se 
lahko kombinirajo z drugimi sredstvi (tudi javna sred-
stva), vendar le do najvišje dovoljene višine državne 
pomoči. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je pre-
jel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva 
iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, 
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen 

sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh 
sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kadarkoli ka-
sneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma 
dolžan obvestiti sklad.

6. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni pro-
jekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja drugih javnih 
sredstev pri projektu oziroma pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma da je tako 
pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje (v 
primeru namena C se določila smiselno upoštevajo).

7. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa 
ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, 
ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po 
zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo 
sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.

8. Nameni dodeljevanja sredstev, upravičeni in neu-
pravičeni stroški ter dodatni pogoji v okviru posameznih 
namenov investiranj so:

8.1. Namen A1 – projekti primarne pridelave v kme-
tijstvu

8.1.1. Predmet podpore, na katere se lahko nana-
šajo projekti, so naslednja področja:

– gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro izvodnjo ter

– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov.
8.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za na-

men A1

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namen A1 lahko nastajajo po datumu izdaje pozitivne Odločbe sklada 
o dodelitvi sredstev in so:
Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le ta ni več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se upošteva datum, 
ko je bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu.

 OPOMBA: Nepremičnine morajo biti praviloma ob nakupu v celoti bremen proste (izjema so kakšne služnosti,..).

– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na 
zakonodaji Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija 
gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se 
lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10 % celotnega projekta, če je nakup kmetijskega zemljišča 
sestavni del celotnega projekta;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave 
sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega 
sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo, ali opremo za namakanje in 
namakalna dela, razen če tak projekt vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študije za izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …);
– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih 
virov (države, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega 
odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in 
navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh. Rabljena kmetijska mehanizacija 
in/ali oprema je lahko stara največ 5 let pred objavo javnega razpisa (upošteva se datum pro izvodnje). Do nakupa 
rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme je upravičen le kmet. 
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Neupravičeni stroški za namen A1 so:

– davki, razne takse in režijski stroški; zavarovanja; refinanciranje obresti in nadomeščanje starih posojil 
in zakupov; že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; stroški za preproste projekte za 
nadomestitev; stroški za pro izvodnjo izdelkov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro izvode; 
drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25 %; nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; nakup in zasaditev 
enoletnih rastlin; stroški nadzora; investicije v naložbe trgovine; nakup pro izvodnih pravic; nakup rabljene 
kmetijske mehanizacije in/ali opreme za pravne osebe in s.p. 

8.1.3. Dodatni pogoji za namen A1
a) Z odobrenim projektom mora vlagatelj oziroma 

upravičenec 2 leti po zaključku projekta prispevati k iz-
polnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega 
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge, opisa projekta, 
poslovnega načrta oziroma investicijskega programa:

– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali iz-

boljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali.

Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu 
omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standar-
de glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.

b) Projekt mora biti v skladu z veljavnimi Standardi 
Skupnosti.

c) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju ribištva, ribogojstva in na po-

dročju pro izvodnje pro izvodov, ki posnemajo ali nado-
meščajo mleko in mlečne pro izvode, kot je določeno 
v Uredbi Komisije (ES);

– posluje ali ima registrirano dejavnost na področju 
ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi 
trgov za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva 
(UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000).

Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do 
spodbud so navedena v točki 11. v nadaljevanju tega 
poglavja.

8.2. Namena B in A2 – projekti podjetništva in 
projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih de-
javnosti

8.2.1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom 

v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: 
vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, 
diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki 
in bistveni spremembi pro izvodnega procesa v obsto-
ječem obratu.

8.2.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namena 
B in A2.

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namena B in A2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni 
razpis in so:

(Kolikor je bil projekt pred tem že začet (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are, naročanje opreme, itd.), le 
ta ne bo več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva obvezujoča 

zaveza za začetek aktivnosti na projektu. Pridobljeno gradbeno dovoljenje še ne predstavlja začetka del.)

velikih podjetjih mikro, malih in srednje velikih podjetjih

nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov (nepremičnine morajo biti 
praviloma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen proste)

gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, zidarska dela, obrtniška 
dela, ipd. ter stroški nadzora, ki so lahko do največ vključno 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del) in 

komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo 
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža
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nakup strojev in opreme (z montažo ter prevozom)

nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos 
tehnologije z nakupom patentiranih pravic in licenc 
do 50 % upravičenih stroškov celotnega projekta

nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos tehnologije 
z nakupom patentiranih pravic in licenc do 100 % 
upravičenih stroškov celotnega projekta 

Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. nabavljena osnovna sredstva, tj. stroji in oprema, so lahko 
rabljena, vendar ne starejša kot 5 let pred objavo javnega 
razpisa (pri starosti se upošteva leto pro izvodnje) in datum 
objave javnega razpisa 

Opombe k upravičenim stroškom:
– v primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj 
za opravljanje dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila 
posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta;
– v primeru, da gre za nakup rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin, mora prodajalec podati izjavo, da slednji 
v preteklih petih letih pred objavo javnega razpisa niso bili kupljeni s pomočjo nepovratnih sredstev ali javnih 
virov oziroma izjavo o že prejetih javnih virih in državnih pomočeh pri projektu;
– v primeru prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo, dodeljeno 
še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa 

Neupravičeni stroški za namena B in A2 so:

– nakup transportne opreme (premično premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju 
transporta; samostojni nakup zemljišč in stanovanjska gradnja; sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo; 
stroški nakupa osebnih vozil; stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev; zavarovanja; 
stroški tekočega poslovanja; stroški priprave razpisne dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske 
dokumentacije za prijavo vloge na razpis; stroški pripravljalnih študij in svetovanj; vlaganja v zasebno rabo in 
sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov. 

8.2.3. Dodatni pogoji za namena B in A2
a) Velikemu podjetju je mogoče sredstva dodeliti 

le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj 
enega od naslednjih meril:

– povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal,

– povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo iz-
vajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal 
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel 
izpeljati na območju Republike Slovenije.

b) Vlagatelj oziroma upravičenec mora z odobrenim 
projektom 2 leti po njegovem zaključku (velja za pravne 
osebe in s.p.) doseči pričakovane učinke:

– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za 
najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih 
ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju 
tehnološkega procesa,

– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega 
donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vredno-
sti na zaposlenega.

Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna 
razlika med povprečnim številom zaposlenih v zadnjem 
obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJ-
PESa na dan 31. 12. 2011) in številom zaposlenih na 
dan 31.12., najkasneje 2 leti po zaključku projekta (v 
skladu s prijavo) na račun povečanja števila zaposle-
nih pri vlagatelju oziroma upravičencu zaradi izvedbe 
projekta.

Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji 
ne povečujejo števila novo ustvarjenih delovnih mest.

V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih rezul-
tatov, je vlagatelj dolžan skladu predložiti pisno obrazlo-
žitev vzrokov odstopanj. Tudi v primeru, da pri izvajanju 
projekta, za katerega so bila dodeljena sredstva, pride 
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do sprememb, je upravičenec dolžan v roku 15 dni o teh 
spremembah obvestiti sklad.

c) Vlagatelj oziroma upravičenec, pri namenu A2, ki 
je kmet, mora z odobrenim projektom 2 leti po njego-
vem zaključku doseči pričakovane učinke:

– zmanjšati pro izvodne stroške ali
– izboljšati pro izvodnjo ali
– izboljšati kakovost.
Slednje mora biti razvidno iz vlagateljeve vloge 

oziroma investicijske dokumentacije.
V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih rezul-

tatov, je vlagatelj dolžan skladu predložiti pisno obra-
zložitev vzrokov odstopanj. Tako tudi v primeru, da pri 
izvajanju investicije, za katero so bila dodeljena nepo-
vratna sredstva, pride do sprememb, je upravičenec 
dolžan v roku 15 dni o teh spremembah obvestiti sklad.

d) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov 

navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti, oziroma v primeru namena B do spodbud 
tudi na področju investicij v dejavnosti kmetijstva (pri-
delave, predelave ter trženja kmetijskih pro izvodov) in 
pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in 
mlečne pro izvode, ter področjih ladjedelništva in plu-
tastih izdelkov (CN kode 4502, 4503 in 4504);

– posluje ali ima registrirano dejavnost na podro-
čju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni 
ureditvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribo-
gojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000);

– posluje ali ima registrirano dejavnost na podro-
čju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči 
za premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002);

– deluje na področju jeklarstva in železarstva in 
se ukvarja s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki 
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah;

– deluje na področju industrije sintetičnih vlaken in 
se ukvarja s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 30. točki 
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah;

– deluje na področju predelave in trženja kmetij-
skih pro izvodov, kadar je znesek pomoči določen na 
podlagi cene ali količine kmetijskih pro izvodov, ki so ali 
kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki 
trži ali predeluje kmetijske pridelke in pro izvode in če je 
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na pridelovalce;

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

– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega.

Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja 
do spodbud so navedena v točki 11. v nadaljevanju 
tega poglavja.

8.3. Namen C – polno financiranje razvojnih pro-
jektov

8.3.1. Namen dodeljevanja sredstev:
– Spodbujanje gospodarske in turistične infra-

strukture na upravičenem območju, ki so navedena 
v točki 3. poglavja I. tega razpisa.

8.3.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za na
men C
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Upravičeni stroški projekta (brez DDV) oziroma vlaganja v osnovna opredmetena sredstva za namen C lahko 
nastajajo po 1. 1. 2013 in so: 

– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa nove opreme, stroške komunalnega in 
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje oziroma prenove, stroški nakupa objekta s pripadajočimi 
zemljišči;
– stroški izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektna dokumentacija za pripravo 
projektov gospodarske in turistične infrastrukture, in sicer samo v primeru, ko so lete sestavni del prijavljenega 
projekta, vendar največ do 20 % vrednosti upravičenih stroškov projekta (primeroma: študije postavitve 
označevalnih tabel za kolesarske poti in izvedba postavitve teh tabel);
– stroški vlaganja v razvoj in promocijo gospodarske infrastrukture (primeroma: postavitev označevalnih tabel 
turističnih in kolesarskih poti,…). 

Neupravičeni stroški za namen C so:

– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna 
pomoč presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev; 
stroški tekočega poslovanja; vlaganja v zasebno rabo; stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev; stroški 
samostojnega nakupa zemljišč; stroški nakupa rabljene opreme.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje finančnega zakupa. 

8.3.3. Dodatni pogoji za namen C
a) Vlagatelj oziroma upravičenec mora z odobrenim 

projektom 2 leti po njegovem zaključku prispevati vsaj 
k enemu izmed navedenih ciljev: izboljšanje gospo-
darske infrastrukture, izboljšanje lokalne ali regionalne 
javne infrastrukture, boljša kakovost bivanja, večji pou-
darek skrbi za okolje in/ali pozitiven vpliv na gospodarski 
razvoj.

b) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki posluje 
v sektorju (po pravilu de minimis za gospodarstvo):

– ribištva in ribogojstva,
– primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi 

I k pogodbi o ustanovitvi,
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, kolikor 

je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če je 
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na pro izvajalce,

– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice, ko je pomoč neposredno po-
vezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega 
blaga pred rabo uvoženega blaga,

– premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de minimis« v zadnjih 

treh letih, vključno s pričakovano pomočjo po tem razpi-
su, pridobila več kot 200.000 EUR (podjetja, ki delujejo 
na področju cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR).

Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do 
spodbud so navedena v točki 11. v nadaljevanju tega 
poglavja.

c) Vlagatelj mora skladu pred dodelitvijo sredstev 
posredovati pisno izjavo o:

– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v rele-
vantnem obdobju še kandidiral za »de minimis«pomoč,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške, za kar se vlagatelj zaveže že 
ob prijavi projekta.

9. Financirani investicijski projekti oziroma upravi-
čeni stroški v osnovna opredmetena in neopredmetena 
sredstva se morajo pri pravnih osebah (javnega in za-
sebnega prava) in s.p.jih:

– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
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– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba 
ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagate-
ljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti 
manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni do-
voljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, 
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo 
ustanoviteljem s.p.ja oziroma med lastnikom gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo ali med povezani-
mi družbami po Uredbi o splošnih skupinskih izjemah. 
Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi 
med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v so-
rodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo 
v pravnih osebah.

– ohraniti v regiji in v lasti upravičenca vsaj 5 let po 
zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta 
za mikro, mala in srednja podjetja,

– nematerialne naložbe se morajo (pri namenih B in 
A2) ob vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati 
izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno po-
moč, in morajo ostati vsaj 5 let v velikem podjetju in 3 leta 
v mikro ali malem ali srednjem podjetju.

V primeru, da je vlagatelj projekta kmet, se upošteva-
ta druga in tretja alinea te točke, pri namenu C pa nave-
dena določila veljajo le za upravičene stroške v osnovna 
opredmetena sredstva, ki morajo biti opredeljena v inve-
sticijski dokumentaciji o prijavljenem projektu in pri katerih 
se smiselno upoštevata prva in druga alinea te točke. 
Projekti se morajo ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku 
projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, 
mala in srednja podjetja.

10. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, 
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogo-
jem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki pred-
stavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Upra-
vičenec mora o tem predhodno pridobiti soglasje sklada 
(ne velja za namen C).

11. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: (velja za 
vse namene: A1, B in A2 ter C, pri slednjih se določila 
upoštevajo smiselno):

– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani 
sklada;

– nima do sklada izpolnjenih pogodbenih obveznosti 
in/ali poravnanih vseh svojih zapadlih obveznosti;

– ima neporavnane obveznosti do države oziroma 
nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike 
Slovenije, ki jim je potekel rok plačila;

– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji;

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi prekinitve po-
godbe s skladom in zahtevkom za vračilo denarja;

– je insolventen glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 126/07 s spr. in dop.);

– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom 
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodar-
skih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – ZPR-
PGDTUPB2 s spr. in dop.) Dodatna pojasnila vlagate-
ljem glede statusa podjetja v težavah so v posameznem 
Povabilu k oddaji vloge.

12. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
12.1. Rok za zaključek projekta, ki je v skladu s po-

dano prijavo na javni razpis se opredeli v odločbi o dode-
litvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je 
do 31. 12. 2015. Za zaključek projekta se šteje končanje 

investicijskih del na projektu, vključitev strojev ali opreme 
v objektih v pro izvodni proces oziroma v primeru namena 
C tudi izdelana razvojna in investicijska dokumentacija ter 
dokončana druga izvedbena dela projekta.

12.2. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da mora 
v roku 1 meseca po zaključku projekta ter enkrat letno, 
do 31.3. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta 
(obdobje 3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja 
oziroma 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, po 
zaključku projekta) ter pri namenu C v roku 1 meseca po 
zaključku projekta skladu poročati o projektu in v ta na-
men posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.

V poročilu o zaključku projekta mora upravičenec 
poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni dose-
ženi cilji iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo 
o zaključku projekta vsebuje tudi izjavo upravičenca, da 
je projekt dejansko zaključil. Sklad bo spremljal realizacijo 
ciljev, in sicer:

– v primeru namena A1 iz odstavka a točke 8.1.3. 
poglavja V. tega razpisa;

– v primeru namena B iz odstavka b in v primeru 
namena A2 iz odstavka c točke 8.2.3. poglavja V. tega 
razpisa;

– v primeru namena C iz odstavka a točke 8.3.3. 
poglavja V. tega razpisa.

s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev.
12.3. Sklad bo spremljal namensko porabo in rea-

lizacijo navedenih ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih 
sredstev pri upravičencu.

12.4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo za-
gotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, 
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju 
sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno 
tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad 
obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše jav-
nosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah,…) podal 
informacijo o sodelovanju sklada pri projektu.

12.5. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo 
omogočil nadzor nad porabo sredstev, tako da je vsak 
čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled 
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. 
Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do 
dokončnega vračila posojila oziroma v primeru namena 
C najmanj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja 
oziroma najmanj 3 leta v primeru mikro, malih in srednje 
velikih podjetij.

12.6. Upravičenec bo omogočil skladu pregled pro-
jekta ali ogled predmeta zavarovanja.

12.7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca, 
na njegove stroške (če je to nujno potrebno za ugotovitev 
popolnosti vloge oziroma za sklenitev pogodbe) ali na 
stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo.

12.8. Kolikor bo sklad ugotovil, da sredstva ne bodo 
porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali 
bodo sredstva oziroma predmet projekta odtujeni ali ne 
bodo uresničeni zastavljeni cilji, ali da so bila sredstva 
odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima sklad 
pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva na-
kazila do dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani 
obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; 
uradno prečiščeno besedilo).

12.9. Upravičenec oziroma lastnik projekta pri name-
nu C mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
projekta še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu 
za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru 
mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje 
te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s predhodno 
pridobljenim soglasjem sklada.
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VI. Finančni pogoji:
1. Skupna višina dodeljenih sredstev po namenih 

je predstavljena v tabeli v nadaljevanju

Namen Določbe glede 
državnih pomoči 

Višina 
sofinanciranja 

(vse brez DDV)

Razmerje med 
posojilom in 
nepovratnimi 
sredstvi po 

razpisu 

Najmanjša 
upravičena 

višina 
investicijskih 
projektov po 

razpisu 

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
POSOJILA 
oziroma v 
primeru 

namena C le 
nepovratnih 

sredstev 

Shema 
državne 
pomoči 

A1 – Najvišji znesek 
dodeljene pomoči 
posameznemu 
vlagatelju ne sme 
preseči 400.000 EUR, 
v katerem koli obdobju 
treh proračunskih 
let,oziroma 500.000 
EUR, v katerem koli 
obdobju treh 
proračunskih let na 
območjih z omejenimi 
dejavniki. 

– Najvišji dovoljeni 
odstotek državnih 
pomoči znaša na 
območjih z omejenimi 
dejavniki do 50%, na 
drugih območjih do 
40%. 

Do 100% 
upravičenih 
stroškov 
projekta (brez 
DDV)  

– Delež 
posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom pri 
projektih 
madžarskih 
narodnih 
skupnosti je v 
razmerju 73:1 
za mikro 
podjetja in 74:1
za ostala 
podjetja 
oziroma 
vlagatelje. 

– Delež 
posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom pri 
projektih 
italijanskih 
narodnih 
skupnosti je v 
razmerju 21:1 
ne glede na 
velikost 
podjetja 
oziroma 
vlagatelja. 

– Najmanjša 
5.000 EUR. 

– Kot celotna 
upravičena 
vrednost 
projekta se 
šteje investicija 
v višini 
predloženih 
upravičenih 
neobvezujočih 
predračunov, 
predpogodb in 
ponudb (brez 
DDV). 

– Najmanjša 
5.000 EUR 

– Največja 
250.000 EUR  

Shema 
državne 
pomoči za 
skupinske 
izjeme  
s št. priglasitve: 
K-BE70-
5940117-2007.

 

B Najvišji dovoljen 
odstotek državnih 
pomoči znaša za: 

– velika podjetja in 
vsa podjetja v sektorju 
transporta do 30%; pri 
slednjih je potrebno 
upoštevati še posebna 
pravila, ki urejajo 
dodeljevanje državnih 
pomoči za ta 
področja, 

– srednje velika 
podjetja do 40%, 

– mala oziroma mikro 
podjetja do 50%. 

Kadar je podjetje 
prejelo pomoč v obliki 
tveganega kapitala, v 
treh letih pred objavo 
javnega razpisa, lahko 
znaša najvišja 
dovoljena stopnja 
intenzivnosti pomoči 
do 24 odstotkov 
upravičenih stroškov 
naložb za velika 
podjetja. Za srednja 
podjetja se tako 
določena zgornja 
meja lahko poveča za 
8 odstotnih točk in za 
mala podjetja 16 
odstotnih točk, razen 
za podjetja, ki 
poslujejo v sektorju 
transporta. Za mala in 
srednja podjetja, ki so 
prejela pomoč v obliki 
tveganega kapitala ter 
v prvih treh letih po 
prejemu tveganega 
kapitala zaprosijo za 
pomoč po tem 
razpisu, znaša 
najvišja dovoljena 
stopnja intenzivnosti 
pomoči lahko do 40% 
upravičenih stroškov. 

Do 75% 
upravičenih 
stroškov 
projekta (brez 
DDV) in do 
najvišjega 
dovoljenega 
odstotka 
državnih 
pomoči. 

– Najmanjša 
6.700 EUR. 

– Kot celotna 
upravičena 
vrednost 
projekta se 
šteje projekt v 
višini 
predloženih 
upravičenih 
predračunov, 
ponudb, 
predpogodb 
(brez DDV). 

 

– Najmanjša 
5.000 EUR 

– Največja 
250.000 EUR  

Shema 
državne 
pomoči: 

– regionalna 
shema 
državnih 
pomoči s št. 
priglasitve: 
BE01-
1783262-2007, 
BE01-
1783262-
2007/I. 
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Namen Določbe glede 
državnih pomoči 

Višina 
sofinanciranja 

(vse brez DDV)

Razmerje med 
posojilom in 
nepovratnimi 
sredstvi po 

razpisu 

Najmanjša 
upravičena 

višina 
investicijskih 
projektov po 

razpisu 

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
POSOJILA 
oziroma v 
primeru 

namena C le 
nepovratnih 

sredstev 

Shema 
državne 
pomoči 

A1 – Najvišji znesek 
dodeljene pomoči 
posameznemu 
vlagatelju ne sme 
preseči 400.000 EUR, 
v katerem koli obdobju 
treh proračunskih 
let,oziroma 500.000 
EUR, v katerem koli 
obdobju treh 
proračunskih let na 
območjih z omejenimi 
dejavniki. 

– Najvišji dovoljeni 
odstotek državnih 
pomoči znaša na 
območjih z omejenimi 
dejavniki do 50%, na 
drugih območjih do 
40%. 

Do 100% 
upravičenih 
stroškov 
projekta (brez 
DDV)  

– Delež 
posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom pri 
projektih 
madžarskih 
narodnih 
skupnosti je v 
razmerju 73:1 
za mikro 
podjetja in 74:1
za ostala 
podjetja 
oziroma 
vlagatelje. 

– Delež 
posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom pri 
projektih 
italijanskih 
narodnih 
skupnosti je v 
razmerju 21:1 
ne glede na 
velikost 
podjetja 
oziroma 
vlagatelja. 

– Najmanjša 
5.000 EUR. 

– Kot celotna 
upravičena 
vrednost 
projekta se 
šteje investicija 
v višini 
predloženih 
upravičenih 
neobvezujočih 
predračunov, 
predpogodb in 
ponudb (brez 
DDV). 

– Najmanjša 
5.000 EUR 

– Največja 
250.000 EUR  

Shema 
državne 
pomoči za 
skupinske 
izjeme  
s št. priglasitve: 
K-BE70-
5940117-2007.

 

B Najvišji dovoljen 
odstotek državnih 
pomoči znaša za: 

– velika podjetja in 
vsa podjetja v sektorju 
transporta do 30%; pri 
slednjih je potrebno 
upoštevati še posebna 
pravila, ki urejajo 
dodeljevanje državnih 
pomoči za ta 
področja, 

– srednje velika 
podjetja do 40%, 

– mala oziroma mikro 
podjetja do 50%. 

Kadar je podjetje 
prejelo pomoč v obliki 
tveganega kapitala, v 
treh letih pred objavo 
javnega razpisa, lahko 
znaša najvišja 
dovoljena stopnja 
intenzivnosti pomoči 
do 24 odstotkov 
upravičenih stroškov 
naložb za velika 
podjetja. Za srednja 
podjetja se tako 
določena zgornja 
meja lahko poveča za 
8 odstotnih točk in za 
mala podjetja 16 
odstotnih točk, razen 
za podjetja, ki 
poslujejo v sektorju 
transporta. Za mala in 
srednja podjetja, ki so 
prejela pomoč v obliki 
tveganega kapitala ter 
v prvih treh letih po 
prejemu tveganega 
kapitala zaprosijo za 
pomoč po tem 
razpisu, znaša 
najvišja dovoljena 
stopnja intenzivnosti 
pomoči lahko do 40% 
upravičenih stroškov. 

Do 75% 
upravičenih 
stroškov 
projekta (brez 
DDV) in do 
najvišjega 
dovoljenega 
odstotka 
državnih 
pomoči. 

– Najmanjša 
6.700 EUR. 

– Kot celotna 
upravičena 
vrednost 
projekta se 
šteje projekt v 
višini 
predloženih 
upravičenih 
predračunov, 
ponudb, 
predpogodb 
(brez DDV). 

 

– Najmanjša 
5.000 EUR 

– Največja 
250.000 EUR  

Shema 
državne 
pomoči: 

– regionalna 
shema 
državnih 
pomoči s št. 
priglasitve: 
BE01-
1783262-2007, 
BE01-
1783262-
2007/I. 
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A2 Najvišji dovoljen 
odstotek državnih 
pomoči znaša za: 

– velika podjetja do 
25% (do predpisane 
velikosti vlagatelja), 

– mala oziroma mikro 
ter srednje velika 
podjetja do 50%, 

Kadar je podjetje 
prejelo pomoč v obliki 
tveganega kapitala, v 
treh letih pred objavo 
javnega razpisa, lahko 
znaša najvišja 
dovoljena stopnja 
intenzivnosti pomoči 
do 24 odstotkov 
upravičenih stroškov 
naložb za velika 
podjetja. Za srednja 
podjetja se tako 
določena zgornja 
meja lahko poveča za 
8 odstotnih točk in za 
mala podjetja 16 
odstotnih točk, razen 
za podjetja, ki 
poslujejo v sektorju 
transporta. Za mala in 
srednja podjetja, ki so 
prejela pomoč v obliki 
tveganega kapitala ter 
v prvih treh letih po 
prejemu tveganega 
kapitala zaprosijo za 
pomoč po tem 
razpisu, znaša 
najvišja dovoljena 
stopnja intenzivnosti 
pomoči lahko do 40% 
upravičenih stroškov. 

C Skupni znesek 
dodeljene pomoči, ne 
sme presegati zneska 
določenega za pomoč 
de minimis v obdobju 
treh proračunskih let 
od zadnjega prejema 
takšne pomoči in velja 
ne glede na obliko 
pomoči ali 
zasledovani cilj. 
Skupni znesek pomoči 
de minimis za 
gospodarstvo ne sme 
presegati 200.000 
EUR v kateremkoli 
obdobju treh 
proračunskih let  
(za vlagatelje  
v cestnoprometnem 
sektorju  
100.000 EUR). 

do 100% 
upravičenih 
stroškov 
projekta  
(brez DDV). 

/ – Najmanjša 
5.000 EUR. 

– Kot celotna 
upravičena 
vrednost 
projekta se 
šteje projekt v 
višini 
predloženih 
upravičenih 
predračunov, 
računov, 
predpogodb, 
pogodb  
(brez DDV). 

– Najmanjša 
5.000 EUR. 

– Največja 

do višine 

razpoložljivih 

nepovratnih 

sredstev glede 

na posamezno

območje.  

Shema 
državne 
pomoči po 
pravilu »de 
minimis« s št. 
priglasitve: 
M001-
5940117-2007.
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2. Sredstva se dodelijo v skupni evropski valuti 
(EUR).

3. Upravičenec mora zagotoviti razliko med do-
deljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter 
v primeru namenov A2 in B tudi prispevati najmanj 25 % 
upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, 
v katera niso vključena javna sredstva. Vlagatelj mora 
ob oddaji vloge podati izjavo o zagotovitvi lastnih sred-
stev pri projektu in navesti vire za ta sredstva.

4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premo-
ženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada 
na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR.

5. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne 
more biti daljša od ekonomske dobe projekta.

6. Posojilni pogoji:

Višina posojila 
(v EUR) Obrestna mera

Skupna doba 
vračanja 
(moratorij  

ter odplačilna doba)

Moratorij  
na odplačevanje 

glavnice
Vračanje posojila

do vključno 
100.000,00 3mesečni Euribor  

+ 0,80 % letno
10 let do 2 leti mesečno

nad 100.000,00 15 let do 3 leta mesečno

– Višina obrestne mere: 3mesečni Euribor + 0,80 % 
letnega pribitka.

– Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z že 
vključenim moratorijem).

– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta 
odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske 
dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sesta-
vljena iz moratorija na odplačevanje glavnice in odplačil-
ne dobe, upravičenec lahko pridobi oziroma koristi naj-
več do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred 
sklenitvijo pogodbe.

– Pred podpisom pogodbe se upravičenec morato-
riju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja po-
sojila, vendar leta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne 
skupne dobe vračanja posojila.

– Obresti se v času moratorija plačujejo mesečno.
7. Pogoji sklepanja pogodb in urejanja zavarovanja
7.1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi 

sredstev, bo sklenil pogodbo pri Factor Banki d.d.. Pred 
sklepanjem pogodbe mora upravičenec urediti zavaro-
vanje.

7.2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve 
odločbe o dodelitvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu 
lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.

7.3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka do-
delitve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe pri poobla-
ščeni banki (Factor banki d.d.), zavarovanja dodeljenih 
sredstev, vodenja posojila ter posredovanja nepovra-
tnih sredstev bremenijo upravičenca. Navedeni stroški 
so predstavljeni v Povabilu k oddaji vloge.

7.4. Sredstva (posojilo in/ali nepovratna sredstva) 
se obvezno zavaruje s 5imi bianco podpisanimi meni-
cami skupaj s 5imi meničnimi izjavami s pooblastili za 
izpolnitev (razen pri kmetih), z izvršnico ter z enim ali 
več zavarovalnimi instrumenti v skladu s 51. členom 
Splošnih pogojev poslovanja sklada.

7.5. Vlagatelj mora že ob oddaji vloge, predložiti 
verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predla-
ganih instrumentov zavarovanja sredstev (dodatna poja-
snila glede predlaganih instrumentov zavarovanja sred-
stev so navedena v točki 13. a odstavka, poglavja VII. 
tega razpisa).
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7.6. Sklad pred podpisom pogodbe presodi ustre-
znost predlaganega zavarovanja sredstev, ki je izključ-
no v pristojnosti sklada ter poda soglasje o ustrezno-
sti letega. Sredstva sklada ne morejo biti zavarovana 
z jamstvom Republike Slovenije ali občine.

7.7. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dode-
ljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem 
roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od 
dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

7.8. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, 
plača stroške za predčasno vračilo posojila v skladu 
s tedaj veljavnim cenikom.

8. Pogoji črpanja sredstev
8.1. Celotno dokumentacijo za črpanje posojila 

in/ali nepovratnih sredstev pred izvedbo črpanja upra-
vičenec posreduje skladu.

8.2. Črpanje sredstev je dokumentarno. Upoštevajo 
se zneski brez DDVja, in sicer v primeru projektov na-
menov B in A2 tega razpisa največ 75 % posameznega 
dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila sredstev 
izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi dokazil 
o plačilu lastne udeležbe (v skladu s točko VI.3. javnega 
razpisa) ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že 
opravljenih plačilih iz lastnih virov. Možno je tudi fazno 
črpanje. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju, 
sprva posojila in potem nepovratna sredstva. Odstop od 
posojilnih sredstev sklada avtomatično pomeni odstop 
od nepovratnih sredstev.

8.3. Ustrezni dokumenti za črpanje oziroma ustre-
zna izvedena dela so:

– izdani po datumu izdaje pozitivne odločbe sklada 
o dodelitvi sredstev, v primeru projektov namena A1,

– z datumom opravljene storitve oziroma odpreme 
blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis, v primeru 
projektov namenov B in A2,

– izdani po 1. 1. 2013 v primeru projektov namena 
C tega razpisa.

8.4. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ure-
ditvi zavarovanja ter predložitvi:

– zahtevka za nakazilo, ki vključuje izjavo, da so 
vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javne-
ga razpisa (vzorec zahtevka z izjavo se nahaja v prilogi 
»Navodil za črpanje posojil in nepovratnih sredstev«, 
ki jih lahko vidimo na spletni strani sklada: http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci).

– izvirnikov računov in situacij z ustreznim datumom 
opravljene storitve oziroma odpreme blaga, navedenem 
v prejšnjem odstavku, izvirnikov pogodb in predraču-
nov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet 
nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih 
po ustreznem datumu prav tako naveden prejšnjem 
odstavku. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila, 
smejo biti pričeta po ustreznem datumu, podatek o tem 
se nahaja v prejšnjem odstavku in smiselno v skladu 
s točkami 8.1.2. (namen A1), 8.2.2. (namenov B in A2) 
in 8.3.2. (namen C) poglavja V. tega razpisa. Dokumenti 
morajo biti podpisani s strani upravičenca. V primeru ko-
pij dokumentov sklad na podlagi predloženih izvirnikov 
s pripisom in podpisom potrdi, da so kopije istovetne 
izvirnikom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na po-
godbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe 
z izvajalcem.

– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni ra-
čuni, potrjene kompenzacije …) v primeru namenov 
B in A2 kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe 
(najmanj 25 % in DDV) pri posameznem dokumentu za 
črpanje sredstev oziroma kot dokazila o že opravljenih 
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so 
podlaga za izvršitev refundacije.

8.5. Rok črpanja dodeljenih sredstev je do 75 dni 
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu 
lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.

8.6. Če upravičenec v določenem roku in na dogo-
vorjeni način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije za 
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil 
od dodelitve sredstev.

VII. Vsebina vloge:
a) za vse namene (A1, B in A2 ter C)
1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen, s strani od-

govorne osebe podpisan in žigosan originalni Prijavni 
obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – 
»namen« A1, B / A2 ali C. Prijavni obrazec mora biti 
skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o pro-
jektu. Elektronska različica izpolnjenih razpisnih obraz-
cev mora biti enaka papirnati različici. V primeru razlik 
se upošteva vloga v papirnati obliki. (velja kolikor je 
prijavni obrazec izdelan v obliki elektronskega obrazca).

2. Priloga POG: S strani odgovorne osebe parafiran 
vzorec pogodbe.

3. Priloga INV: Investicijsko dokumentacijo, opre-
deljeno pri posameznem namenu investiranja. Oprede-
litve glede investicijske dokumentacije so opredeljene 
v odstavkih v nadaljevanju, in sicer glede na posamezni 
namen.

3. Priloga PRO: Pogodbe, predpogodbe, spora-
zumi, pisma o nameri o zagotovljeni prodaji produktov 
oziroma poslovnem sodelovanju za prijavljeni projekt 
(neobvezna priloga, ki pa vpliva na oceno projekta) – ne 
velja za namen C.

4. Priloga POS: Kolikor ima vlagatelj v finančni 
konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge 
posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila 
o zagotovitvi teh virov (npr. pismo o nameri banke). Ko-
likor slednji niso zagotovljeni, mora podati izjavo, da bo 
sredstva nadomestil iz lastnih virov.

5. Priloga IZL: Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih 
sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva.

6. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe 
o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.

7. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, predpo-
godbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt. 
Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti 
izdana po 1. 1. 2013. V primeru dokazil v tujem jeziku 
je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega 
dokazila. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, 
vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa rabljenih 
strojev ali opreme, je potrebno dokazilo, iz katerega bo 
razvidna starost opreme, kolikor to ni razvidno iz po-
nudb. Upošteva se datum pro izvodnje strojev in opreme 
(ne velja za namen C).

8. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev 
(v primeru namena A1 kmetijske mehanizacije), opre-
me ali nepremičnin, je potrebna tudi izjava prodajalca, 
da predmet nakupa v preteklih 5 letih pred objavo jav-
nega razpisa ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sred-
stev ali drugih javnih virov oziroma izjavo o že prejetih 
javnih virih in državnih pomočeh pri projektu (ne velja 
za namen C).

9. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko iz 
projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru grad-
benih del, prospekt opreme ali strojev oziroma doku-
mentacija o prikazu projekta.

10. Priloga OBV: Originalno potrdilo o plačanih dav-
kih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki 
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše 
od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis.

11. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja del 
na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu 
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s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prosto-
ra, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar 
vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali 
ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje 
ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Koli-
kor ni potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti 
izjavo, iz katere je to razvidno.

12. Priloga ZKI: Zemljiško knjižni(e) izpisek(e) za 
lokacijo projekta, ki ne sme(jo) biti starejši od 1 meseca. 
V primeru, da vlagatelj ni lastnik lokacije projekta, ozi-
roma da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih 
pravnih ali fizičnih oseb, mora vlagatelj za opravljanje 
dejavnosti v njej priložiti še kopijo pogodbe o najemu (z 
veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila in 
pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika 
podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja 
podjetja) in soglasje lastnika(ov) k predvideni izvedbi 
projekta.

13. Priloga POL: Predlog ustreznega zavarovanja 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja sklada (bančna 
garancija, hipoteka, bančni depozit, itd.), kar vlagatelj 
opredeli v obrazcu za prijavo. Predlagano zavarovanje 
mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti 
zadnjega obroka, oziroma pri namenu C vsaj 5 let po 
zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta 
za mikro, mala in srednja podjetja. Ob oddaji vloge mora 
vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti 
zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja sred-
stev (posojila in/ali nepovratnih sredstev), in sicer:

– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje 
sredstev poda bančno garancijo, mora predložiti skladu 
izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek 
nepovratnih sredstev, znesek glavnice posojila, pove-
čan za pripadajoče obresti in druge stroške po pogodbi. 
V primeru namena C samo nepovratnih sredstev.

– V primeru zavarovanja sredstev pri zavarovalni-
ci, predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavaroval-
nice k zavarovanju sredstev ter splošne pogoje zava-
rovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne 
franšize.

– V primeru hipoteke na nepremičninah, so potrebni 
zemljiško knjižni izpiski za predlagane nepremičnine. Če 
vlagatelj ni lastnik je potrebno še soglasje lastnika(ov) 
k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na nepremič-
nini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje 
posojil za vpisane hipoteke. Vlagatelj lahko poda tudi 
sliko predmeta zavarovanja ter cenitev za predmet zava-
rovanja, ki ni starejša od leta dni. Cenitev s celovito tržno 
analizo nepremičnine mora biti izdelana s strani sodno 
zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca 
Slovenskega inštituta za revizijo in mora biti izdelana 
v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS 2 (ob pri-
javi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji 
zavarovanja sredstev). V cenitvi morajo biti navedeni 
ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarova-
nja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet 
nakupa, cenitev ni potrebna, upošteva se praviloma 
vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vla-
gatelj lahko predloži tudi obvestilo GURS o poskusnem 
izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje po-
nujenih nepremičnin, vendar je za sklad nezavezujoče. 
Razmerje med vsemi sredstvi in vrednostjo nepremičnin 
mora biti najmanj 1:2,0.

– V primeru zavarovanja s premičninami (predla-
gano zavarovanje mora biti v skladu 5. točko 51. čle-
na Splošnih pogojev poslovanja sklada), mora vlaga-
telj predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je 
tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in 
izročil v last) in o prostosti bremen oziroma obremenitev 

na v zastavo danih premičninah. Iz predloga zavarova-
nja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in 
obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo 
mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj lahko predloži 
tudi cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblašče-
nega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki 
mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV 
in SPS2, ki ne sme biti starejša od leta dni. Ocenjena 
vrednost premičnin mora znašati najmanj 3,0kratnik 
vrednosti sredstev.

– V primeru bančne vloge: dokazilo o obstoju ban-
čne vloge oziroma zmožnosti predložitve tega instru-
menta. Razmerje med vsemi sredstvi in bančno vlogo 
mora biti najmanj 1: 1,2.

– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja, 
primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja. 
(velja za vse namene).

14. Priloga REG: Dokazila o registraciji vlagatelja 
za prijavljeni projekt:

– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji vlagate-

lji predložijo dovoljenje o opravljanju dopolnilne dejav-
nosti (velja za namen A2).

– Kolikor sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne 
bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji ali bodo 
pridobljeni podatki nepopolni ali neustrezni, bo le te mo-
ral predložiti vlagatelj sam. Izpisek iz sodnega registra 
za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra 
za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 1. 2013, 
z označbo registrirane dejavnosti za prijavljeni projekt 
ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija vla-
gatelja za prijavljeni projekt.

– Kolikor je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo, 
mora predložiti fotokopijo Obrazca A »Osnovni podatki 
o kmetijskem gospodarstvu in izjave« za zadnje razpo-
ložljivo leto, ki je del zbirne vloge za neposredna plačila 
ali fotokopijo dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo 
zavedeno v register kmetijskih gospodarstev.

15. Priloga RRA: Mnenje lokalnega in/ ali regio-
nalnega okolja o projektu (mnenje občine, regional-
ne razvojne agencije, obrtne ali gospodarske zbornice, 
kmetijsko svetovalne službe, ipd.) (neobvezna priloga, 
ki pa vpliva na oceno projekta) – ne velja za namen A1 
in namen C.

16. Priloga MNS: Originalno mnenje italijanske ozi-
roma madžarske narodne skupnosti o projektu z ute-
meljitvijo.

17. Priloga CEK: Certifikat kakovosti (kopija ISO 
oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji uvelja-
vljenega standarda kakovosti). Za kmetije tudi certifikat 
eko kmetija, veljavno potrdilo o integrirani pridelavi 
hrane, ipd.. (neobvezna priloga, ki pa vpliva na oceno 
projekta) – ne velja za namen C.

18. Priloga OST: V primeru specifičnih projektov 
mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki 
mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska 
dovoljenja, najemna pogodba, ipd.). Sklad lahko od vla-
gatelja tudi zahteva, da v določenem roku poda dodatno 
dokumentacijo in pojasnila o projektu z namenom preve-
ritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih 
v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko 
tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o pro-
jektu (pisma o nameri, …).

b) Dodatno za namen A1 – projekti pridelave v kme-
tijstvu

1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija – načrt 
izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo.

Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki opisa 
projekta v primeru projektov z upravičeno vrednostjo do 
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vključno 50.000,00 EUR (brez DDV) oziroma v primeru 
projektov z upravičeno vrednostjo nad 50.0000,00 do 
vključno 500.000,00 EUR (brez DDV) v obliki poslov-
nega načrta (pomoč pri pripravi ustrezne investicijske 
dokumentacije najdete v razpisni dokumentaciji, in sicer 
v Povabilu k oddaji vloge ANS – A1).

V primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 
500.000,00 EUR (brez DDV) pa vlagatelji predložijo 
investicijski program v skladu z Uredbo o enotni me-
todologiji za pripravo in obravnavo investicijske doku-
mentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10).

Opis projekta, poslovni načrt oziroma investicijski 
program mora biti skladen s prijavnim obrazcem ter 
ne sme biti starejši od 1 leta. Pri njegovi pripravi pa je 
potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega 
izida za zadnje leto poslovanja in splošne diskontne 
stopnje, ki znaša 7 %. Vsi finančni izračuni morajo biti 
izdelani za dobo vračanja posojila. Pri vlagateljih, ki so 
kmetje, morajo biti finančne projekcije izdelane najmanj 
oziroma tudi po metodi prihodka.

Kolikor se vlagatelj ukvarja z živinorejo, mora biti iz 
opisa projekta, poslovnega načrta oziroma investicijske-
ga programa razvidno, da ima vlagatelj v obdelavi ustre-
zno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za 
neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer 
največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na 
varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, 
oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posame-
zna področja.

2. Priloga TRR: Potrdilo o prometu na transakcij-
skem računu iz naslova dejavnosti kmetijskega gospo-
darstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega 
meseca od oddaje vloge na sklad (za kmete).

3. Priloga PPL: Popisni list vseh najetih posojil in 
zakupov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za vlaga-
telja, ki je kmet), iz katerega mora biti razviden namen 
najema posojila, dajalec posojila, višina sklenjenega 
zneska, mesečno oziroma letno stanje odplačila glavni-
ce, stanje neodplačanega najetega posojila, datum za-
padlosti zadnjega obroka ter oblika zavarovanja. Stanje 
posojil ne sme biti starejše od enega meseca od oddaje 
vloge na razpis).

4. Priloga ZVN: Kopija celotne zadnje posredovane 
zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja.

5. Priloga MNE: Mnenje o upravičenosti in eko-
nomičnosti projekta, ki ga pripravi pristojna kmetijsko 
svetovalna služba.

6. Priloga POB: Kadar je vlagatelj kmet, mora biti 
nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik 
oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu, za kar 
mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, 
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo 
z načrtovanim projektom.

7. Priloga IZO: Kadar je vlagatelj kmet, mora vlaga-
telj priložiti potrdilo o izobrazbi. Če potrdila ne priloži, se 
upošteva izjava o dokončani osnovnošolski izobrazbi.

c) Dodatno za namena B in A2 – projekti podjetni-
štva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih 
dejavnosti

1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer: 
poslovni načrt (pomoč pri pripravi poslovnega načrta 
najdete v Povabilu k oddaji vloge ANS – B / A2) ozi-
roma v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 
500.000 EUR (brez DDV) investicijski program v skladu 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

Investicijska dokumentacija mora biti skladna s pri-
javnim obrazcem ter ne sme biti starejša od 1 leta, pri 
njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja in 
splošne diskontne stopnje, ki je 7 %. Vsi finančni iz-
računi morajo biti izdelani za dobo vračanja posojila. 
Pri vlagateljih za namen A2, ki so kmetje, morajo biti 
finančne projekcije izdelane najmanj oziroma tudi po 
metodi prihodka.

2. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti tudi 
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno po-
močjo ali brez nje, iz katere mora biti razvidno izpolnje-
vanje pogoja iz odstavka a točke 8.2.3., poglavja V. tega 
razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo dva modela iz-
računa, in sicer enega, ki upošteva pridobljena sredstva 
po tem razpisu, in drugega, ki teh sredstev ne vključuje.

3. Priloga TRR: Potrdilo o prometu na transakcij-
skem računu iz naslova dejavnosti kmetijskega gospo-
darstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega 
meseca od oddaje vloge na sklad (velja le za namen 
A2 za kmete).

4. Priloga PPL: Popisni list vseh najetih posojil in 
zakupov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za vlaga-
telja, ki je kmet), iz katerega mora biti razviden namen 
najema posojila, dajalec posojila, višina sklenjenega 
zneska, mesečno oziroma letno stanje odplačila glavni-
ce, stanje neodplačanega najetega posojila, datum za-
padlosti zadnjega obroka ter oblika zavarovanja. Stanje 
posojil ne sme biti starejše od enega meseca od oddaje 
vloge na razpis).

5. Priloga ZVN: Kopija celotne zadnje posredovane 
zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja.

6. Priloga POB: Kadar je vlagatelj kmet, mora no-
silec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo mo-
rebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vla-
gatelja vloge in da se strinjajo z načrtovanim projektom 
(velja le za namen A2 za kmete).

7. Priloga IZO: Kadar je vlagatelj kmet, mora vla-
gatelj priložiti ustrezno potrdilo o izobrazbi. (velja le za 
namen A2 za kmete)

d) Dodatno za namen C – polno financiranje razvoj-
nih projektov

1. Priloga OPI: Kratek opis projekta v obsegu do 
treh A4 strani (priloga 1 v prijavnem obrazcu).

2. Priloga INV: Ustrezna investicijska dokumenta-
cija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
cijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodo-
logijami, in sicer dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP). Vsebina investicijske dokumentacije se 
lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vse-
bovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o inve-
sticiji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Vlagatelji, ki so pravne osebe javnega prava (ne 
glede na njeno pravno obliko) in opravljajo storitve na 
trgu oziroma opravljajo tržno dejavnost, morajo v skladu 
z zakonodajo (Slovenskimi računovodskimi standardi, 
Uradni list RS, št. 118/05 – SRS, Zakonom o gospo-
darskih družbah, ZGD1UPB3 s spr. in dop, Zako-
nom o preglednosti finančnih odnosov, Uradni list RS, 
št. 33/11 – ZPFOLERD1, …) za posamezne dejavnosti 
ločeno voditi računovodstvo, za kar vlagatelj kot prilogo 
DIIPu predloži tudi podatke o evidentiranju finančnih 
odnosov in o ločenem vodenju računovodske evidence 
po posameznih dejavnostih v skladu z zakonodajo).

Izdelana investicijska dokumentacija mora biti 
v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija 
mora vsebovati predvidena nepovratna sredstva sklada.
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3. Priloga NAK: Originalni predračuni, predpogod-
be, ponudbe, računi oziroma pogodbe za celotno prija-
vljeno investicijo. Dokazila morajo biti izdana po 1. 1. 
2013. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dol-
žan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. Iz 
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost 
z DDV in brez DDV.

VIII. Merila za ocenjevanje:
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po nasle-

dnjih kriterijih (velja za vse namene A1, B in A2 ter C):
– Regionalni vidik lokacije investiranja – 30 točk
– Tržni in ekonomski elementi projekta – 50 točk 

v primeru namena B in A2 oziroma 40 točk v primeru 
namena A1 oziroma v primeru namena C kakovost pri-
javljenega projekta – 40 točk

– Ocena vlagatelja – 20 točk v primeru namena B in 
A2 oziroma 30 točk v primeru namena A1 in, oziroma 
v primeru namena C Izvedljivost projekta – 30 točk

2. Podrobnejša razdelitev meril za posamezen na-
men je objavljena v posameznem Povabilu k oddaji 
vloge.

3. Za dodelitev sredstev mora vloga na posamezni 
namen doseči:

– najmanj 45 točk po kriterijih tržni in ekonomski 
elementi projekta in ocena vlagatelja ter hkrati najmanj 
25 točk samo po kriteriju tržni in ekonomski elementi 
projekta, v primeru namenov B in A2

– skupno najmanj 51 točk, v primeru namenov A1 
in C.

IX. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji poslovanja sklada, ki so objavljeni na spletni stra-
ni http://www.regionalnisklad.si/predpisi.

2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 
obravnavo vlog (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje 
direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upravi-
čencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so 
uradna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu pritegne 
zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih področij 
glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglas-
jem direktorja sklada.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Odpiranje bo najkasneje tretji delovni dan po izteku 
roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno in bo potekalo do 
porabe sredstev. Takoj, ko bodo sredstva v celoti razde-
ljena, bo sklad to objavil na svoji spletni strani.

4. Nepopolne vloge, bo komisija v roku do 8 dni od 
posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.

5. Vloge, ki ob oddaji ne vsebujejo vsaj izpolnjene-
ga obrazca, iz katerega bo nedvoumno razviden prija-
vljeni projekt, ali poslovnega načrta (v primeru namena 
A1 lahko tudi opisa projekta in v primeru namena C DI-
IPa) oziroma investicijskega programa, se zavržejo kot 
nepopolne in se vlagateljev ne poziva na dopolnjevanje.

6. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolni ali jih neustrezno 
dopolni, se kot nepopolne zavržejo. Kolikor narodna 
skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o pro-
jektu v roku meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis 
in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil 
za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu 
popolna in gre v nadaljnjo obravnavo.

7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo 
v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se 
zavržejo.

8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

9. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih za-
padlih obveznosti do sklada in države oziroma državnih 
organov, se zavržejo.

10. Vloge s projekti z več kot dveletnim kumulativ-
nim negativnim denarnim tokom, ekološko sporni projekti 
ter projekti brez realne možnosti za zavarovanje posojila, 
se v skladu s tretjim odstavkom 34. člena Splošnih pogo-
jev poslovanja sklada kot neutemeljene zavrnejo. V pri-
meru namena C so izjema glede negativnega denarnega 
toka le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in 
koristi izkazujejo, da je projekt upravičen.

Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za ocenjevanje 
poglavja VIII. ne dosežejo najmanj 45 točk po kriterijih 
tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja 
ter hkrati najmanj 25 točk samo po kriteriju tržni in eko-
nomski elementi projekta, za namena B in A2 oziroma 
51 točk za namena A1 in C, se kot neutemeljene zavr-
nejo. Pri ocenjevanju vloge mora biti za kmete kreditna 
sposobnost ocenjena vsaj kot zadovoljiva. V primeru, da 
je kreditna sposobnost ocenjena kot vprašljiva se vlogo 
zavrne kot neutemeljeno. V primeru, da je bonitetna oce-
na vlagatelja, določena na podlagi podatkov iz iBONA 1 
ali 2, se vloga kot neutemeljena zavrne. Kolikor gre za 
novoustanovljeno podjetje, ki prejme po interni metodolo-
giji sklada bonitetno oceno 1 ali 2, to ni izločitveni razlog.

11. V primeru, da sredstva za posamezen namen ne 
bodo dodeljena v celoti, se bo preostanek teh sredstev 
lahko razporedil med popolne vloge v okviru drugega 
namena (v skladu s poglavjem VIII. tega razpisa – me-
rila za ocenjevanje). To določilo velja za vloge v okviru 
namena A1 ter namenov B in A2, ki so prispele na 1. 
oziroma na naslednje roke za oddajo vlog. O prenosu 
sredstev med nameni A1 ter B in A2 v okviru razpisanih 
sredstev za posamezno območje na podlagi izkazanega 
povpraševanja odloča direktor sklada. Prenos sredstev 
se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje 
po sredstvih posameznega namena presega ponudbo 
na tem namenu, medtem ko po drugem namenu ostajajo 
sredstva neporabljena. Prenos med nameni A1 ter B in 
A2 in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na 
spletnih straneh sklada.

12. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po-
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo 
najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, ločeno 
glede na posamezni namen (v skladu s poglavjem VIII. 
tega razpisa – merila za ocenjevanje). Komisija bo na 
podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno li-
sto glede na zbrano število točk. Financirane bodo vloge 
z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.

13. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sred-
stev znotraj posameznega odpiranja bodo imeli investicij-
ski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo 
projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpi-
ranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost 
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po 
naslednjem vrstnem redu sledečih meril za ocenjevanje, 
in sicer:

– regionalni vidik lokacije investiranja,
– tržni in ekonomski elementi projekta oziroma v pri-

meru namena C kakovost prijavljenega projekta,
– ocena investitorja, oziroma v primeru namena 

C izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh 

merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela 
vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva 
datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno na 
sedežu sklada.

14. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, 
ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več kot je 
na razpolago sredstev, komisija na podlagi vrednotenja 
projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za 
dodelitev sredstev.
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Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stav-
ka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega 
prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zapro-
šenega zneska (posojilo in nepovratnih sredstev) ter 
v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaproše-
na sredstva 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sred-
stev še 25.000,00 EUR, zato dodelitev sredstev v višini 
25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da 
bo izvedel projekt v celoti, kot je bil prijavljen ter prilagodi 
finančno konstrukcijo projekta in razliko nadomesti iz la-
stnih virov. Kolikor vlagatelj tega, v postavljenem roku ne 
bo storil oziroma pristal, lahko sklad po istem postopku 
ponudi sredstva vlagatelju, katerega vloga se je po oceni 
uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti 
(znotraj leta 2013).

Če bo vsota upravičeno zaprošenih sredstev višja 
od razpoložljivih sredstev, bo delitev sorazmerna glede 
na razmerje med podjetniškimi projekti (namen B) skupaj 
s kmetijskimi projekti za predelavo (namen A2) in med 
projekti za kmetijsko pridelavo (namen A1).

Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni 
obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

15. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že 
dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im 
upravičencu/cem glede na zbrano število točk v okviru 
namena A1, oziroma če na tem namenu ni zaprošenih 
sredstev, pa v okviru drugih dveh namenov (namenov 
B in A2) tega razpisa.

16. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obve-
ščeni z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku do 
45 dni od datuma odpiranja vlog.

17. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb 
o dodelitvi sredstev samostojno odloči direktor.

18. Sklad v odločbi o dodelitvi sredstev upravičence 
tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči ter o višini 
državnih pomoči. Hkrati z odločbo o dodelitvi sredstev 
sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe 
o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje kraj, rok in potrebno 
dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

19. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pri-
tožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 71/2013 Ob3218/13

Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne 
ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna funda-
cija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 
list RS, št. 51/09), v skladu s Poslovnim in finančnim 
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republi-
ke Slovenije sprejela 9. 7. 2013, in Splošnimi pogoji po-
slovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12; 
v nadaljnjem besedilu: SPP) Javni sklad Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem bese-
dilu: sklad) objavlja

javni razpis
štipendij za individualno mobilnost študentov  

v tujino v študijskem letu 2013/2014  
v okviru programa Erasmus  

(156. javni razpis)
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je štipendira-

nje individualne mobilnosti oseb s statusom študenta 
ali študentke (v nadaljnjem besedilu: študent), vpisanih 

na višješolske ali visokošolske izobraževalne ustanove 
v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus univerzitetne listi-
ne, v okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), sek-
torski podprogram Erasmus 2013 (v nadaljnjem besedilu: 
program Erasmus) in sicer za sodelovanje v aktivnosti 
Erasmus individualna mobilnost in za morebitno udelež-
bo na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju.

2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 
2.000.000,00 EUR.

3. Štipendija
Štipendija se izplača kot dodatek k finančni podpori 

iz programa Erasmus (v nadaljnjem besedilu: Erasmus 
dotacija) za sodelovanje v Erasmus individualni mo-
bilnosti 2013 in za udeležbo na Erasmus intenzivnem 
jezikovnem tečaju 2013, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 
naslednje točke tega razpisa.

Štipendija znaša 150,00 EUR mesečno in se izpla-
ča za vsak mesec, za katerega študent prejme mesečni 
znesek finančne podpore iz programa Erasmus.

Štipendija se lahko izplačuje tudi po dnevih v vi-
šini 5,00 EUR dnevno za obdobje, v katerem študent 
prejema finančno podporo iz programa Erasmus, vendar 
največ v višini 150,00 EUR v posameznem koledarskem 
mesecu.

4. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma viso-

košolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji 
ali Erasmus konzorcij za prakse (v nadaljnjem besedilu: 
prijavitelj).

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je nosilec ustrezne Erasmus univerzitetne listine 

(EUC – Erasmus University Charter) in
– mu je bilo odobreno sofinanciranje študentske 

mobilnosti za študij ali prakso v okviru programa Era-
smus v akciji Erasmus individualna mobilnost (IM) 2013 
(pogodbeno leto 2013) s strani Centra Republike Slove-
nije za mobilnost in evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS).

Če se na razpis z enotno prijavo prijavi konzorcij za 
prakse, morajo pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka 
izpolnjevati vsi tisti člani konzorcija, katerih študenti se 
bodo udeležili Erasmus individualne mobilnosti za pra-
kso. Konzorcij lahko prijavi le nosilec konzorcija oziro-
ma en član konzorcija z ustreznim pooblastilom s strani 
ostalih članov konzorcija.

Prijavitelj lahko uveljavlja sredstva izključno za šti-
pendiranje individualne mobilnosti študentov z name-
nom študija ali z namenom prakse, vpisanih na izo-
braževalni program pri prijavitelju, ki se bodo v okviru 
programa Erasmus udeležili Erasmus individualne mo-
bilnosti 2013 ter Erasmus Intenzivnih jezikovnih tečajev 
2013, če se ga bodo študenti udeležili.

Prijavitelj lahko za posameznega študenta uvelja-
vlja štipendijo v višini največ 150,00 EUR za vsak mesec 
sodelovanja na Erasmus individualni mobilnosti 2013 in 
udeležbe na Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju 
2013, za število mesecev, kot jih določa pogodba med 
študentom in prijaviteljem, vendar skupno ne več kot 
12 mesecev.

Prijavitelj lahko štipendijo po tem razpisu za udelež-
bo na Intenzivnem jezikovnem tečaju Erasmus (EILC) 
uveljavlja in izplača le tistim študentom, ki se bodo 
udeležili EILC za redkeje uporabljan in poučevan jezik, 
ki se izvaja v državi gostiteljici, kjer se ta jezik govori, in 
sicer v naslednjih državah gostiteljicah in za upravičene 
jezike, ki so navedeni v oklepajih: Belgija (nizozem-
ščina), Bolgarija (bolgarščina), Ciper (grščina), Češka 
(češčina), Danska (danščina), Estonija (estonščina), 
Finska (finščina in švedščina), Grčija (grščina), Hrva-
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ška (hrvaščina), Madžarska (madžarščina), Islandija 
(islandščina), Italija (italijanščina), Latvija (latvijščina), 
Litva (litovščina), Malta (malteščina), Nizozemska (nizo-
zemščina), Norveška (norveščina), Poljska (poljščina), 
Portugalska (portugalščina), Romunija (romunščina), 
Slovaška (slovaščina), Španija (katalonščina, valencij-
ščina, baskovščina in galicijščina), Švedska (švedščina), 
Švica (italijanski) in Turčija (turščina).

Prijavitelj štipendije za EILC ne more uveljavljati in 
izplačati študentom, če:

– je glavni predmet študija študenta jezik države 
gostiteljice, ki organizira Intenzivni jezikovni tečaj Era-
smus 2013 ali

– se bo študent udeležil jezikovnega tečaja, ki ni del 
Erasmus intenzivnih tečajev 2013, ali

– če se Intenzivni jezikovni tečaj Erasmus 2013 od-
vija sočasno z Erasmus individualno mobilnostjo 2013.

5. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno 

prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega 
zastopnika prijavitelja.

Če vlogo oddaja predstavnik konzorcija za prakse, 
mora prijavnici priložiti:

– dokazilo, iz katerega izhaja, da je nosilec kon-
zorcija ali

– ustrezno pooblastilo s strani članov konzorcija 
za prakse.

Če vlogo oddaja član konzorcija za prakse, mora 
prijavnici priložiti pooblastilo iz druge alineje prejšnjega 
odstavka.

Ob prijavi od 1. 10. 2013 dalje, kadar ne gre za pri-
javo glede na Prilogo 1 tega razpisa in kadar je prijavitelj 
upravičen do dodatnih sredstev s strani CMEPIUSA, 
mora prijavi priložiti tudi potrdilo CMEPIUSA o upravi-
čenosti do dodatnih sredstev glede na rezervno listo ali 
kopijo sklepa o dodelitvi sredstev.

Skladno z 2.a točko 23. člena Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) so plačila upravnih taks za ta razpis oprošče-
ni javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega 
prava.

Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnje-
ga odstavka, morajo plačati upravno takso na račun 
Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila 
v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna 
številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, 
s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Pla-
čilo se z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na šte-
vilko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, koda 
namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11 
960917111002110156. O plačilu upravne takse prija-
vitelj predloži dokazilo.

6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek razpisa se vodi v skladu z določbami 

zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter SPPji.
Razpis določa odprti rok prijave. Za sofinanciranje 

bodo najprej izbrani prijavitelji, ki bodo prijavo vložili do 
vključno 30. 9. 2013 glede na Prilogo 1 tega razpisa, ka-
terih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, in sicer po 
vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. 
Če bodo po tem še na voljo sredstva po tem razpisu, 
bodo za sofinanciranje izbrani prijavitelji, ki bodo vložili 
vlogo od vključno 1. 10. 2013 dalje, katerih vloge bodo 
izpolnjevale pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu 
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.

Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki 
izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se 
razpoložljiva sredstva razdelijo med te vloge in sicer se 
vsakemu prijavitelju dodeli sorazmerni delež preostalih 

sredstev glede na število prijavljenih mesecev mobilno-
sti (zaokroženo na celo število).

Vloge prijaviteljev, vložene po porabi sredstev 
in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo.

7. Obravnavanje vlog: sklad vsem prijaviteljem izda 
odločbo o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad 
z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo.

8. Pogodbeno razmerje
Pogodba se izvršuje le za individualne mobilnosti 

po programu Erasmus za leto 2013.
Sklad izvrši plačilo sredstev za štipendiranje štu-

dentov na poslovni račun prijavitelja in sicer:
– 80 % pogodbene vrednosti praviloma v roku 

15 dni od sklenitve pogodbe,
– preostanek upravičenega zneska, vendar največ 

do 20 % pogodbene vrednosti po predložitvi popolnega 
končnega poročila s strani prijavitelja in potrditvi tega 
poročila s strani sklada.

Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva po-
rabiti za namen, za katerega so bila podeljena in sicer 
izključno za izplačilo štipendije študentu, v višini kot je 
določena s tem razpisom.

Prijavitelj mora pridobljena sredstva po tem raz-
pisu izplačati študentom, pri čemer mora vsak študent 
celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero mu bo iz-
plačana Erasmus štipendija po tem razpisu izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije oziroma ima sta-
tus kot ga določa drugi odstavek 18. člena SPPjev,

– je vpisan na javno veljavni višješolski ali visoko-
šolski izobraževalni program, ki ga v Republiki Sloveniji 
izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za prakse, ki 
ga predstavlja prijavitelj,

– hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske 
obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, 
razen Erasmus dotacije,

– ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja sa-
mostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji,

– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavo-
du Republike Slovenije za zaposlovanje,

– izpolnjuje najmanj minimalne pogoje za Erasmus 
individualno mobilnost, kot jih določa slovenska na-
cionalna agencija za program Erasmus (CMEPIUS), 
razen državljanstva, ki ga opredeljuje prva alineja tega 
odstavka,

– je sprejet na Erasmus individualno mobilnost 
2013,

– mu bo matična izobraževalna ustanova v tujini 
opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izo-
braževalnega programa na tej ustanovi,

– mu za to individualno mobilnost 2013 ni bila izpla-
čana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij 
za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem 
letu 2012/2013 v okviru programa Erasmus (Uradni list 
RS, št. 47/12 in 50/12),

– zanj sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug 
prijavitelj.

Končno poročilo prijavitelja mora vsebovati:
– skupen pregled realizacije na predpisanem 

obrazcu,
– seznam študentov v enaki obliki in vsebini kot 

ga predpisuje poročilo za CMEPIUS, v katerem je dodan 
stolpec s podatkom o višini izplačila po tem razpisu za 
vsakega študenta, ki mu je bila štipendija po tem raz-
pisu izplačana in stolpec, v katerem je naveden datum 
izplačila ali datum zahtevka za izplačilo štipendije po 
tem razpisu,

– dokazila o izplačilu finančne podpore iz programa 
Erasmus (Erasmus dotacija) in izplačilu štipendije po 
tem razpisu oziroma drugo ustrezno potrdilo.
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Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti 
podatkov, ki jih posreduje prijavitelj, ter namenske po-
rabe sredstev, lahko sklad izvede tehnično, administra-
tivno ali finančno kontrolo projekta ali dokumentov pri 
prijavitelju. Prijavitelj je dolžan skladu zaradi nadzora 
porabe sredstev vsak čas omogočiti dostop do finančnih 
podatkov in dokumentacije ter vpogled vanjo. Izbrani 
prijavitelj se s podpisom pogodbe zaveže, da bo skladu 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem obveznosti po pogodbi.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga 
določila pogodbenega razmerja.

9. Dostopnost dokumentacije
Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom raz-

pisa in prijavnico je na voljo na spletni strani, www.
skladkadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana, v poslovnem času, in sicer v ponede-
ljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 
16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.

10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Re-

publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana, vidno označene z napisom »Ad 
futura – Erasmus 2013 (156. JR)« in točnim naslovom 
prijavitelja na hrbtni strani.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok 
prijave in prične teči na dan objave razpisa v Uradnem 
listu RS.

Do vključno 30. 9. 2013 lahko štipendiranje indivi-
dualne mobilnosti 2013 uveljavljajo prijavitelji, navedeni 
v Prilogi 1 k temu razpisu, vendar največ do števila me-
secev iz te priloge.

Od vključno 1. 10. 2013 dalje do porabe sredstev, 
vendar najdlje do vključno 30. 5. 2014, lahko prijavo 
vložijo tudi vsi prijavitelji, ki bodo realizirali več mesecev 
mobilnosti, kot je to določeno v Prilogi 1, vendar največ 
do števila mesecev, do katerega so lahko upravičeni 
ob dodeljevanju minimalne dotacije, določene s strani 
CMEPIUS. Prav tako se v tem roku lahko prijavijo vsi 
tisti prijavitelji, ki so jim bila dodeljena dodatna sredstva 
za mobilnosti na rezervni listi oziroma s posebnim skle-
pom CMEPIUS, o čemer mora prijavitelj prijavi predložiti 
potrdilo oziroma kopijo sklepa.

Vsak prijavitelj bo imel po tem razpisu največ eno 
pogodbo o štipendiranju. Morebitne nadaljnje odločbe 
o dodelitvi sredstev se bodo realizirale z aneksom k za-
četni pogodbi.

Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prej-
me pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj 
pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad 
prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada 
v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in če-
trtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro, ter 
ob petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se 
bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji 
dan prijavnega roka v poslovnem času.

Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo 
sklad zavrgel.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane 
podatke.

Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan 
k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj prijave ne bo dopolnil 
v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo 
sklad tako prijavo zavrgel.
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Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev 
sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad.

O morebitni pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prijavitelj 
lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od 
prejema sklepa ali odločbe. Pritožnik mora v pritožbi 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbra-
nimi prijavitelji.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije so 
na voljo na spletni strani javnega sklada www.skladka-
dri.si, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami vsak 
delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, 
ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Petri Bajt, 
tel. 01/4341562, epošta:petra.bajt@skladkadri.si.

Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim številom mesecev prijave

Visokošolski zavod Skupno število 
odobrenih mesecev

Univerza v Ljub ljani 7564

Univerza na Primorskem Universita del Litorale 526

Univerza v Novi Gorici 148

Inštitut in akademija za multimedije, Ljub ljana 12

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 18

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 9

Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana 12

Visoka šola za dizajn v Ljub ljani, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica UP 68

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 17

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled 24

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 3

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 4

Fakulteta za komercialne in poslovne vede 30

Ekonomska šola Murska Sobota 6

Šolski center Slovenj Gradec 6

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 55

Alma Mater EuropaeaEvropski center, Maribor 3

Ekonomska šola Celje 7

Prometna šola Maribor 6

Šolski center Kranj 9

Šolski center Ptuj 7,5

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 9

DOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče d.o.o. 6

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor 3

GEA College – Fakulteta za podjetništvo 33

Visoka šola za storitve v Ljub ljani, samostojni visokošolski zavod 20

Šolski center Šentjur 12

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 26

Visoka šola za varstvo okolja 27

Visoka šola za tehnologijo polimerov 3

Šolski center Škofja Loka 23

Ekonomska šola Novo mesto 6

Gea College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o. 7
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Visokošolski zavod Skupno število 
odobrenih mesecev

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec 6

Šolski center Velenje 9

Izobraževalni center Piramida Maribor 4

Šolski center Postojna 3

Fakulteta za državne in evropske študije 5

Univerza v Mariboru 2183

Biotehniški center Naklo 30

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 81

Šolski center Srečka Kosovela Sežana 27

Visoka gospodarska šola 3

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi gorici 8

Šolski center Celje 6

Šolski center Maribor 24

Visoka zdravstvena šola v Celju 6

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 4

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije 195

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 73/2013 Ob-3219/13

Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne 
ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna funda-
cija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim 
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za ra-
zvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013 ter Splo-
šnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, 
št. 91/09,102/12) Javni sklad Republike Slovenije za ra-
zvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
sofinanciranja sodelovanja mladih  

raziskovalnih skupin in posameznikov  
na tekmovanjih v tujini za leto 2013  

(159. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 

udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov 
ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz 
znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 
2013 in 31. 10. 2014. Med upravičene stroške za udelež-
bo na tekmovanju štejejo potni stroški, stroški bivanja, 
kotizacij in prijavnin na tekmovanje oziroma vsi ostali 
stroški neposredno povezani z udeležbo na tekmovanju, 
katerih obstoj in plačilo lahko prijavitelj ustrezno izkaže. 
Priprave na tekmovanje niso predmet sofinanciranja po 
tem javnem razpisu.

2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost javnega razpisa je 250.000,00 EUR.
3. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se dodeli za udeležbo tekmovalca 

oziroma vsakega člana tekmovalne skupine ter največ 
dva mentorja. Za sofinanciranje je mogoče uveljavljati 
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dva mentorja le, če se tekmovanja udeleži več kot 10 
tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa.

Višina sofinanciranja na osebo se določi glede na 
državo, v kateri tekmovanje poteka, kot je navedeno 
v preglednici spodaj.

Višina sofinanciranja  
na osebo Država, v kateri poteka tekmovanje

500,00 EUR

Albanija, Avstrija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija,  
Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Estonija, Gruzija, Grčija, Hrvaška,  
Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Poljska, Romunija, 
Rusija, San Marino, Slovaška, Srbija, Turčija ali Ukrajina

1.000,00 EUR vse druge države, ki niso navedene v tej preglednici

1.200,00 EUR Avstralija, Kitajska, Japonska, Kanada, Združene države Amerike, Singapur

4. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije s se-

dežem v Republiki Sloveniji, in sicer:
– javno veljavne srednješolske, višješolske in vi-

sokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Slo-
veniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske 
programe,

– raziskovalne ustanove,
– strokovna ali druga primerljiva združenja in dru-

štva oziroma ustanove.
Organizacije iz prejšnjega odstavka (v nadaljeva-

nju: prijavitelj) za namen udeležbe na tekmovanju, za 
katerega sofinanciranje se prijavljajo, ne smejo prejeti 
sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport oziroma drugih javnih sredstev.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani prijavitelja pri-
javljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član 
tekmovalne skupine:

– je redno vpisan na srednješolski, višješolski ali 
visokošolski izobraževalni program v Republiki Sloveniji,

– ni zaposlen ali samozaposlen v Republiki Slove-
niji ali v tujini,

– je kot posameznik tekmovalec ali v okviru tekmo-
valne skupine že sprejet na tekmovanje, ki izpolnjuje 
pogoje iz naslednjih treh odstavkov.

Tekmovanje mora zadostiti naslednjim pogojem:
– je namenjeno dijakom oziroma študentom,
– ima mednarodno udeležbo,
– poteka v tujini,
– se začne med 1. 1. 2013 in 31. 10. 2014,
– je iz znanja, pri čemer je bil za udeležbo na tek-

movanju potreben predhoden izbor na državnem tekmo-
vanju ali gre za tekmovanje iz znanja z vsaj 3letno pred-
hodno tradicijo, ali je z znanstvenoraziskovalnega oziro-
ma razvojnega področja,

– ni s področja umetnosti, kulture ali športa,
– ne gre za udeležbo na simpozijih, znanstvenih ali 

strokovnih konferencah, festivalih oziroma primerljivih 
prireditvah, znotraj katerih poteka tekmovanje, temveč 
zgolj za prireditve, ki so primarno tekmovanja oziroma 
prireditve, katerih glavni namen je tekmovati (competiti-
on, championship, contest, etc).

Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer tekmo-
valec ali tekmovalna skupina obstoječe znanje apli-
cira na problem s posameznega področja, pri čemer 
praviloma problem prejme na samem tekmovanju, ob 
tem pa ne generira novega znanja v disciplini tega 
tekmovanja.

Tekmovanje iz znanstvenoraziskovalnega oziro-
ma razvojnega področja je tekmovanje, kjer tekmo-
valec ali tekmovalna skupina s svojim delom generira 
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novo znanje v disciplini tega tekmovanja, pri čemer je 
lahko problem podan predhodno ali na samem tek-
movanju.

Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje največ dva 
mentorja. Vsak prijavljeni mentor mora izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga 
bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina,

– na tem področju poučuje, raziskuje ali se drugače 
udejstvuje,

– je sodeloval oziroma sodeluje pri pripravi tekmo-
valca ali tekmovalne skupine za tekmovanje,

– bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno skupino 
na tekmovanje.

Sredstva za sofinanciranje udeležbe posameznega 
dijaka oziroma študenta na istem tekmovanju lahko pri-
dobi le en prijavitelj in največ enkrat.

5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpol-

njeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakoni-
tega zastopnika prijavitelja.

Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti prilože-
na dokazila o izpolnjevanju pogojev:

– uradno potrdilo o vpisu, iz katerega je razvidno, 
da gre za redni vpis, veljavno za tisto šolsko oziroma 
študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tek-
movanja udeležil, in sicer za vsakega za sofinanciranje 
prijavljenega dijaka oziroma študenta,

– podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega 
člana tekmovalne skupine, da soglaša, da ga prijavitelj 
prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora so-
glasje podpisati tudi njegov zakoniti zastopnik,

– podpisano izjavo vsakega za sofinanciranje pri-
javljenega mentorja, da izpolnjuje pogoje tega javnega 
razpisa, na predpisanem obrazcu, s soglasjem k prijavi,

– uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o spre-
jemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tek-
movanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o spre-
jetem tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen, termin 
ter država tekmovanja,

– za tekmovanja iz znanja dokazilo o udeležbi ozi-
roma uvrstitvi na državnem tekmovanju, če predhoden 
izbor na državnem tekmovanju obstaja, oziroma dokazi-
lo, da ima tekmovanje vsaj 3letno predhodno tradicijo,

– dokazilo o plačilu upravne takse v višini, kot je 
določena v zadnjem odstavku 5. točke.

Dokazila, z izjemo dokazil iz prve, druge in tretje 
alineje prejšnjega odstavka, so lahko kopije, vendar 
si sklad pridržuje pravico zahtevati originale oziroma 
overjene prepise na vpogled, če presodi, da predložene 
kopije dokazil niso ustrezne. Elektronsko izdani doku-
menti veljajo kot kopije.

Skladno z 2a. točko 23. člena Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo) so plačila upravnih taks za ta javni razpis 
oproščeni javni skladi, javne agencije in druge osebe 
javnega prava.

Ostali prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prej-
šnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun 
Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila 
v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna 
številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, 
s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo 
se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, na 
številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637; na-
ziv prejemnika: Upravne taksedržavne; referenca: SI11 
960917111002159; namen: upravna taksa; koda na-
mena: GOVT. O plačilu upravne takse prijavitelj predloži 
dokazilo.

6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Javni razpis določa odprti rok prijave, zato bodo za 

sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih prijave bodo 
izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem 
redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.

Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki 
izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, kot je še razpolo-
žljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi 
razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje me-
rilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predho-
dnem merilu:

– tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike 
ali medicine,

– tekmovalec ali tekmovalna skupina je bila za ude-
ležbo na tekmovanju v tujini izbrana v okviru predhodne-
ga izbora na državnem tekmovanju,

– dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentor-
ja na znanstvenem oziroma strokovnem področju, ki 
so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski 
sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev 
upošteva število vpisov v COBISS,

– tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so štu-
denti (pri skupinah, kjer so člani dijaki in študenti, se 
šteje, da gre za študente),

– tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so vpisa-
ni v višji letnik izobraževanja (pri skupinah, kjer so člani 
vpisani v različne letnike, se upošteva povprečni letnik 
vseh članov skupine).

Sklad predlog upravičencev pripravi tako, da nanj 
uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sred-
stev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le soraz-
merni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prija-
vitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zapro-
šenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev 
na tem javnem razpisu.

Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev 
in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo.

7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu jav-

nega razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranim 
prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju.

8. Nakazilo sredstev
Sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje sode-

lovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini v en-
kratnem znesku na poslovni račun prijavitelja praviloma 
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in 
prejema obvestila o odhodu dijakov oziroma študentov 
na tekmovanje.

9. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva po-

rabiti za namen, za katerega so bila podeljena, torej za 
kritje stroškov, neposredno povezanih z udeležbo na 
tekmovanju, kot to opredeljuje 1. točka Predmet javnega 
razpisa tega javnega razpisa.

Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo tekmovalca 
ali tekmovalne skupine na tekmovanju v tujini, podporo 
tekmovalcu ali tekmovalni skupini pri pripravi na tekmo-
vanje, vključno z mentorjem, če tega prijavlja za sofi-
nanciranje. Prav tako je prijavitelj v roku enega meseca 
po zaključku tekmovanja oziroma v roku enega meseca 
od izplačila sredstev, če je tekmovanje že potekalo, dol-
žan skladu predložiti poročilo o sodelovanju dijakov in 
študentov na tekmovanju v tujini. Obrazec za pripravo 
poročila o sodelovanju dijakov in študentov na tekmo-
vanju v tujini se nahaja na spletni strani sklada, www.
skladkadri.si ob razpisni dokumentaciji.

S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga 
določila pogodbenega razmerja.



Stran 2130 / Št. 60 / 19. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

10. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisno besedilo skupaj z vsemi predpisanimi 

obrazci (prijavnica, izjava mentorja, podpisano soglasje 
tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupi-
ne ter poročilo o sodelovanju dijakov in študentov na 
tekmovanju v tujini) je na voljo na spletni strani www.
skladkadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22, 
v Ljub ljani, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, 
torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 
16. uro ter v petek, med 9. in 14. uro.

11. Rok in način oddaje vlog
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Re-

publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana, v zaprti kuverti, vidno označene 
z napisom »Ad futura – 159. javni razpis« in točnim 
naslovom prijavitelja na hrbtni strani.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok pri-
jave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje 
do vključno 30. 10. 2014.

Vloga je oddana pravočasno, če jo sklad prej-
me pred iztekom roka za oddajo vlog. Če prijavitelj 
pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad 
prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada 
v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in če-
trtek, med 9 in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro, ter 
ob petkih, med 9. in 14. uro. Osebno oddana vloga se 
bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji 
dan roka za oddajo vlog v poslovnem času.

Vloge, vložene po poteku roka za oddajo vlog, bo 
sklad zavrgel.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisanem obrazcu (prijavnici) in vsebuje vse zahtevane 
priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis.

Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če prijavitelj vloge ne bo dopolnil 
v roku, določenem v pozivu za dopolnitev vloge, bo 
sklad tako vlogo zavrgel.

Če prijavitelj odstopi od vloge, mora o tem pisno 
obvestiti sklad.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kateregakoli pogoja 
tega javnega razpisa, bo sklad zavrnil.

O pritožbah odloča Ministrstvo za delo, družino so-
cialne zadeve in enake možnosti. Prijavitelj lahko pritož-
bo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa 
oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je vložil pritožbo. Pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na 
voljo pri Doris Sattler na epoštnem naslovu: doris.sat-
tler@skladkadri.si, med uradnimi urami vsak delovni 
dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro 
pa tudi osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko 
na št. 01/4345892.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 72/2013 Ob-3226/13

Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne 
ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna funda-
cija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim 
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je dne 9. 7. 2013 

sprejela Vlada Republike Slovenije, ter Splošnimi po-
goji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 
102/12) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj ka-
drov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje udeležbe slovenskega dijaka  

na Benjamin Franklin  
mednarodnem poletnem institutu v letu 2013  

(157. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 

udeležbe enega slovenskega dijaka na Benjamin Fran-
klin mednarodnem poletnem institutu v letu 2013 (v na-
daljevanju: poletna šola) z dodelitvijo štipendije.

Štipendija vključuje:
– pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza 

med letališčem v Sloveniji oziroma izjemoma drugim 
letališčem in letališčem Greensboro (GSO) v ZDA,

– enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost javnega razpisa je 3.000,00 EUR.
Skupna vrednost štipendije ne sme presegati vre-

dnosti tega javnega razpisa.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in 

imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma 
mora biti upravičenec v skladu z drugim odstavkom 
18. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ura-
dni list RS, št. 91/09 in 102/12).

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– je sprejet na poletno šolo;
– je v šolskem letu 2012/2013 vpisan na javno 

veljavni srednješolski izobraževalni program na javno 
veljavni izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji;

– udeležbo na poletni šoli bo izobraževalna usta-
nova, na kateri je kandidat v Republiki Sloveniji vpisan, 
vrednotila kot del izobraževalnega programa;

– za udeležbo na poletni šoli hkrati ne prejema 
katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov 
v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen sofinanciranja 
stroškov poletne šole v ZDA, povezanih z nastanitvijo, 
prehrano ter drugimi aktivnostmi;

– ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja sa-
mostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji;

– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavo-
du Republike Slovenije za zaposlovanje.

4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno in lastno-

ročno podpisano prijavnico. Za mladoletne kandidate 
mora prijavnico podpisati tudi zakoniti zastopnik kan-
didata.

Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat pri-
ložiti naslednja dokazila:

– potrdilo o sprejemu na poletno šolo;
– potrdilo o vpisu v šolskem letu 2012/2013;
– potrdilo izobraževalne ustanove v Republiki Slo-

veniji, na katero je vpisan, da bo udeležbo na poletni šoli 
vrednotila kot del izobraževalnega programa.

Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko kopije, 
pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati na vpogled 
originale.

5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek razpisa se vodi v skladu z določbami za-

kona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi 
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pogoji Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije.

Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bo za so-
financiranje izbran tisti kandidat, katerega vloga bo prva 
izpolnjevala pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem 
redu prispelih popolnih vlog.

6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: sklad 
vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. 
Po dokončnosti odločbe sklad z izbranim kandidatom 
sklene pogodbo o štipendiranju.

7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije se izvrši 
po sklenitvi pogodbe o štipendiranju skladno z določili 
pogodbe.

8. Pogodbene obveznosti
Štipendist je dolžan v roku enega meseca po za-

ključku poletne šole skladu predložiti poročilo o izvede-
nih aktivnostih v okviru poletne šole.

Štipendist je dolžan v roku 30 dni po zaključku 
šolskega leta, v katerem je prejel štipendijo za poletno 
šolo, skladu predložiti potrdilo matične izobraževalne 
ustanove v Republiki Sloveniji o priznanju obveznosti, 
opravljenih v okviru poletne šole.

9. Dostopnost dokumentacije in način prijave: bese-
dilo javnega razpisa in prijavni obrazec kandidati dobijo 
na spletni strani, www.skladkadri.si ter na naslovu Jav-
nega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in šti-
pendije, Dunajska 22, 100 Ljub ljana, v poslovnem času, 
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, 
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro, 
pri Maji Deisinger (epošta: maja.deisinger@skladka-
dri.si, tel. 01/4345896).

10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in pod-

pisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu 
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (s pripisom: za 157. 
javni razpis).

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok pri-
jave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje 
do vključno 12. 8. 2013.

Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prej-
me, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava 
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme 
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada 
v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in če-
trtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter 
ob petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se 
bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji 
dan prijavnega roka v poslovnem času.

Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo 
sklad zavrgel.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane 
priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis.

Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan 
k dopolnitvi prijave. Če kandidat prijave ne bo dopolnil 
v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo 
sklad tako prijavo zavrgel.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije lah-
ko zainteresirani dobijo na spletni strani sklada www.
skladkadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi ura-
mi vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. 
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri 
Maji Deisinger, tel. 01/4345896, epošta: maja.deisin-
ger@skladkadri.si.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 336-2013 Ob-3230/13

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 66.b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 
in 94/12 – ZDoh2L,), Uredbe o zagotavljanju prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 
in 57/11) in z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa 
za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih od-
jemalcih – Program 2013 ter Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), GENI, 
trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., objavlja

javni razpis URE-GEN-I-2013-2
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe  

v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah 
in podjetnikih

1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-
tne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa 
v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11): 
GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., 
Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: sofinancer).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude za nove investicije pravnim osebam in pod-
jetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih 
odjemalcih na območju Republike Slovenije, za nasle-
dnje ukrepe:

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na ze-
meljski plin;

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli 
na lesno biomaso;

C. Vgradnja toplotnih črpalk za pro izvodnjo toplote;
D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov raz-

svetljave;
E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih 

pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter kr-
milnikov na obstoječe elektromotorne pogone;

F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne to-
plote;

G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obra-
tovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;

H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo 
komprimiranega zraka.

3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne 

spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, 
znaša 500.000,00 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih 
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. prigla-
sitve SA.34281(2012/X)).

4. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih 

spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in 
podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in name-
ravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet 
razpisa.

Upravičeni stroški investicije morajo znašati vsaj 
10.000,00 EUR.

Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpi-

sa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno 
spodbudo.
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Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne 
dokumentacije. Investicije in pogoji pridobitve sredstev 
morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le investi-
cije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere pri-
javitelj pravočasno vloži vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev 
se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve 
popolnih vlog, do porabe sredstev po tem razpisu.

7. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovra-

tnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko 
v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, 
v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, 
največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne 

spodbude ne sme presegati 94,00 EUR/MWh letnega 
prihranka.

Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključ-

no 29. 7. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 2. 8. 2013.
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz raz-

pisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: 
GENI, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul. 
Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na 
sprednji strani opremljena s podatki z obrazca za opre-
mo ovojnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do za-
dnjega odpiranja, ki bo 11. 10. 2013. V primeru porabe 
vseh razpisanih sredstev, bo sofinancer objavil zaključek 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji 
spletni strani.

Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno 

dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh 
sofinancerja, na naslovu: www.geni.si.

10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za do-
datne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je 
Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati 
kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov: 
rado.kotar@geni.si

GEN-I, d.o.o.

Št. 03219/2013 Ob3186/13

Onkološki inštitut Ljub ljana, na podlagi 12. člena 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – UPB1, 112/07, 9/11) in 102. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 4/11, 72/11) objavlja

javni razpis
za 2 kandidata za mladega raziskovalca  

pri znanem mentorju v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje usposa-

bljanja mladega raziskovalca za pridobitev doktorata 
znanosti, pri izbranem mentorju za raziskovalno podro-
čje Onkologija:

– prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.,
– prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.
2. Mladi raziskovalec 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) naj-
manj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski 
študij tretje stopnje, ali

– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, do-
seženo po magistrskem študijskem programu, spreje-
tem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povpreč-
no študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) 
najmanj 8,00, ali

– ima magisterij, dosežen po magistrskem študij-
skem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 
11. junijem 2004; ali

– glede na prvo, drugo in tretjo alineo tega odstavka 
primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in

– 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 razi-
skovalca 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.

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan 
na podiplomski študij tretje stopnje ali ima magisterij, do-
sežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem 
v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povpreč-
na ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen 
v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega 
študija tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil 
starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upo-
števa 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več 
kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost 
kandidata.

Kandidati, ki bi se ob podpisu pogodbe o usposa-
bljanju vpisali v absolventski staž in kandidati, 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.

3. Merila za ocenjevanje kandidatov:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj 

(brez diplome) na univerzitetnem študijskem progra-
mu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004 oziroma na 
dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem 
študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80 % 
vseh izpitov in vaj;

– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
4. Čas financiranja:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-

ke Slovenije financira usposabljanje mladih raziskoval-
cev 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).

Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raz-
iskovalca se določi na podlagi kategorije cene razisko-
valne ure programske skupine mentorja. Če mentor ni 
član programske skupine, se kategorija cene razisko-
valne ure za mladega raziskovalca določi na podlagi 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 60 / 19. 7. 2013 / Stran 2133 

kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov 
znotraj raziskovalne skupine (ta se določi na podlagi 
povprečja kategorij cen raziskovalnih ur raziskovalnih 
projektov znotraj raziskovalne skupine). Mladi razisko-
valec je član programske skupine, katere član je mentor, 
oziroma član raziskovalne skupine, katere član je men-
tor, če mentor ni v programski skupini.

Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi 
alineji prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mla-
di raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik 
podiplomskega študija tretje stopnje in za dve leti, če je 
vpisan v tretji letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

Predvideni začetek financiranja usposabljanja mla-
dih raziskovalcev s strani Javne agencije za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije je v skladu z Ob-
vestilom ARRS o Sklepu o izboru mentorjev za leto 
2013 (št. 63163/2012922) 1. november 2013 oziroma 
v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Začetek financi-
ranja usposabljanja se lahko zamakne ali začne pred 
navedenim datumom, vendar ne pred 1. oktobrom 2013.

5. Prijava mora vsebovati:
– življenjepis,
– dokazilo o izobrazbi:

– fotokopija diplome in priloge k diplomi oziroma 
pisna izjava, da bo kandidat diplomiral in predložil potr-
dilo o opravljeni diplomi s prilogo k diplomi do vključno 
14. 9. 2013;

– ali dokazilo o opravljenem znanstvenem ma-
gisteriju;

– ali potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje 
stopnje (kolikor je kandidat že vpisan na podiplomski 
študij tretje stopnje);

– uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah 
s povprečno študijsko oceno (brez diplome) na univer-
zitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 
11. junijem 2004, oziroma na dodiplomskem študiju prve 
stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje,

– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran 
v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski štu-
dij v času usposabljanja mladega raziskovalca ne bo 
financiran v okviru Inovativne sheme za sofinanciranje 
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z go-
spodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov,

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni po-

datki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma 
sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskoval-
ne dejavnosti,

– fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem 
dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani 
bolezenski odsotnosti.

– dokazila o eventualnih prejetih nagradah in pri-
znanjih, objavljenih znanstvenih člankov in sodelovanju 
pri raziskovalnem delu;

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil do-
diplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki 
Sloveniji, mora prijavi priložiti še:

– odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tu-
jega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki 
Sloveniji in

– pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega štu-
dija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na viso-
košolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi 
izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja 
v tujini opravljenega izobraževanja, ali

– pisno izjavo, da bo predložil odločbo visoko-
šolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja 
za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji skupaj 

s pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija do 
vključno 14. 9. 2013.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami do 
vključno 5. 8. 2013 na naslov: Onkološki inštitut Ljub
ljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljub ljana, 
z oznako »javni razpis za mlade raziskovalce«.

Nepravočasno in nepravilno označene prijave in 
prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisanih pogojev, bodo 
vrnjene kandidatom.

Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis On-
kološkega inštituta, opravi inštitut v soglasju z izbranim 
mentorjem. Mentor preveri izpolnjevanje pogojev kan-
didatov ter jih pisno oceni glede na postavljena merila 
za ocenjevanje.

Onkološki inštitut Ljub ljana bo sklenil delovno raz-
merje z izbranim mladim raziskovalcem za določen čas 
usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer 
do največ 4,5 let.

Kandidati bodo o izidu izbora mladih raziskoval-
cev predvidoma obveščeni do 15. 8. 2013.

Izraz mladi raziskovalec je zapisan v moški slov-
nični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in 
moške.

6. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti pri Špeli Sitar, na tel. 01/5879133.

Onkološki inštitut Ljub ljana

Št. IMT 126/2013 Ob3184/13

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi 
pot 11, Ljub ljana, na podlagi 12. člena Zakona o razi-
skovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 
115/05, 61/06 – ZDru1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP1A), 
25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12; ter Sklepa o iz-
boru mentorjev za leto 2013 št.: 63163/2012883 z dne 
27. 12. 2012 v zadevi Javnega razpisa za izbor mentor-
jev novim mladim raziskovalcem za leto 2013 – razpis 
v letu 2012 (Uradni list RS, št. 47/12) objavlja

javni razpis
za kandidate (m/ž)  

za mlade raziskovalce v letu 2013
Informacije in razpisna dokumentacija so na voljo 

na našem spletnem mestu: http://imt.si/.
Rok za prijavo je 9. 8. 2013.

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Št. 331-1/2013 Ob-3177/13

Mestna občina Celje na podlagi 8. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) in 
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
612615/08) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 52/13) z dne 21. 6. 
2013, objavlja

razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup  
in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode  

v Mestni občini Celje za leto 2013
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje nabave malih čistilnih naprav za komunalne odpa-
dne vode do 50 PE.
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II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih 

čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na ob-
močju Mestne občine Celje. Sredstva so zagotovljena 
v proračunu za leto 2013 v višini 10.000,00 EUR. So-
financiralo se bo do 50 % investicije oziroma največ 
1500 EUR. DDV ni predmet sofinanciranja.

2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosi-
jo: fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji na 
območju Mestne občine Celje.

3. Pogoji:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske 

stavbe leži izven območja aglomeracij in da ima lastnik 
prijavljeno stalno prebivališče v občini;

– ne velja za nove gradnje;
– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za 

stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za 
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali, da ima 
objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO1 uporabno dovoljenje;

– mala komunalna čistilna naprava mora imeti cer-
tifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami 
glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpa-
dnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);

– mala komunalna čistilna naprava mora biti 
izven predvidenih območij aglomeracij na katerih 
se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Ope-
rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini;

– mala komunalna čistilna naprava je lahko posta-
vljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar 
mora biti na podlagi soglasja javne službe občine razvi-
dno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 
4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komu-
nalni čistilni napravi;

– ocena obratovanja male komunalna čistilne na-
prave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na ob-
čino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 
6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne na-
prave);

– lokacija postavitve male komunalne čistilne na-
prave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na 
katerem načrtuje postavitev malih komunalnih čistilnih 
naprav;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji 
obratovanja;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili sku-
pno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo 
vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh upo-
rabnikov male čistilne naprave, ki ni časovno omejen in 
osebo, ki bo zadolžena za upravljanje malih komunalnih 
čistilnih naprav, ter sklenjeno služnostno pogodbo med 
lastniki in investitorjem;

– v primeru biološke čistilne naprave je potrebno 
zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o po-
zitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan 
dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne 
čistilne naprave);

– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto na-
ložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen;

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehnič-
nim zahtevam:

– čistilna naprava mora biti izdelana v skladu 
z enim od standardov: SIST EN 125661, SIST EN 
125662, SIST EN 125663, SIST EN 125664 ali SIST 
EN 125665 in iz katere se v skladu s temi standardi od-
vaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko 
vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma 
certifikatom.

Na spletni strani Zbornice komunalnega gospo-
darstva je objavljen seznam nekaterih malih čistilnih 
naprav, ki izpolnjujejo kriterije. (http://www.gzs.si/slo/pa-
noge/zbornica_komunalnega_gospodarstva),

– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni pro
izvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz 
prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki 
ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih 
pro izvodov,

– za čistilno napravo mora biti izdelana ocena 
obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obrato-
vanje male komunalne čistilne naprave v skladu z do-
ločbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo 
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Obrazci in 
priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navede-
no v navodilu. Razpisna dokumentacija bo na razpolago 
od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne 
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih 
straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Me-
stna občina – javna naročila in razpisi.

IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva ob-

jave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali 

po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, do 16. 8. 2013. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pri-
pisom »Ne odpiraj – razpis male čistilne naprave 2013«. 
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vlo-

ge odprla najkasneje do 19. 8. 2013. Vloge bo komisija 
obravnavala do 19. 8. 2013. Če vloga ne bo popolna bo 
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da 
jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispe-
tja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. V primeru, 
da bo razpisanih sredstev manj kot sredstev zahtevanih 
v vlogah, bodo imele prednost vloge, ki so prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
z odločbo v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani od-
ločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu 
računov) o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem 
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih med-
sebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se 
izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala 
enkrat mesečno do 10. v mesecu.

Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila 
o plačilu računov, dokazila o opravljenih prvih meritvah) 
se morajo predložiti najkasneje do 10. 11. 2013.

VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja komisija, ki opravlja nadzor nad porabo 
sredstev, ki so predmet tega razpisa.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
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da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Mestna občina Celje

Št. 341-1/2013-2 Ob-3197/13

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, 
št. 57/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04 in spremembe) Statuta Občine 
Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12) 
objavlja Občina Majšperk (v nadaljevanju: občina), Maj-
šperk 39, 2322 Majšperk

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukre-
pov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrže-
vanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega 
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 
solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih 
loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želi-
mo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajno-
stnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne 
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli 
med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.432,60 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor prejemnika,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:

– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju po-

gojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno do-

kumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od 

dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega 
javnega razpisa, na spletnih straneh Občine Majšperk 
in v vložišču občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporo-

čeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk ali jo osebno vložijo v vložišču občine in 
sicer najkasneje do vključno 30. 8. 2013 (velja datum 
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji 
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov 
vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in 
z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji 
strani ovojnice:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinancira-
nje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;

– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge 

bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje, 
dne 2. 9. 2013 ob 11. uri, v prostorih Občine Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

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

čen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

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

pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacij.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani občine, www.majsperk.si. ali pa jo v tem 
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v času 
uradnih ur občinske uprave Občine Majšperk.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom 
dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan ozi-
roma epošti.

Občina Majšperk

Št. 410-0062/2013-3 Ob-3213/13

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: UI210/9832, 
110/02 – ZGO1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega progra-
ma športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, 
št. 24/00, 31/00 – popr.), Statuta Občine Divača (Uradni 
list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu 
Občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS, št. 32/13), 
Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju 
športa v Občini Divača (UPB1 – uradno prečiščeno 
besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) (v nadaljevanju: 
Odlok), Letnega programa športa v Občini Divača za 
leto 2013 (sprejet na 20. seji OS Občine Divača, dne 
12. 6. 2013), Občina Divača objavlja
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javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev  

programov športa v Občini Divača – za leto 2013
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolod-

vorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; 
MŠ:5882974.

1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Občina Divača bo v letu 2013 sofinancirala nasle-

dnje programe športa:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev in klubov,
– športne prireditve.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2013
Proračunska postavka: »18050000 – Programi 

športa – sredstva za programe športa – razpis«:
Okvirna višina sredstev za leto 2013 je 

36.000,00EUR in sicer od tega:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-

ciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača: 
31.000,00 EUR;

– okvirna višina sredstev, namenjenih za so-
financiranje organizacije in izvedbe športnih prire-
ditev: 5.000,00 EUR – od tega športne prireditve – 
3.000,00 EUR; ostale sestavljene prireditve (turizem in 
šport) – 2.000,00 EUR.

Sredstva, dodeljena na podlagi razpisa, morajo biti 
za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 
2013 oziroma v zakonskih plačilnih rokih.

3. Merila
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani 

na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na 
področju športa v Občini Divača (UPB1 – uradno preči-
ščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) in Meril, ki 
so sestavni del Odloka.

4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje 

programov športa lahko prijavijo izvajalci programov 
športa:

– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so 

v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov 
športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofi-
nanciranje izvajalcev programov športa v Občini Diva-
ča – za leto 2013 pridobijo sofinancerska sredstva iz 
občinskega proračuna za izvajanje programov športa, 
lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje 
športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za iz-
bor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.

Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih 
sredstev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev se 
lahko prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje 
Odloka in bi ustrezali kriterijem javnega razpisa s podro-
čja turizma (Javni razpis za vrednotenje programov turi-
stične dejavnosti v Občini Divača – za leto 2013) (TŠKD, 
TD, Razvojna društva) in sicer za organizacijo športnih 
prireditev (npr. pohodov), ki niso izvedene v okviru redne 
društvene dejavnosti.

Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi 
na javni razpis največ dve športni prireditvi.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri 

čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave 
javnega razpisa v tekočem letu,

– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih programov,

– imajo organizirano redno dejavnost – redno vad-
bo najmanj šestintrideset tednov v letu,

– za društva in klube – da imajo urejeno evidenco 
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot 
to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno 
evidenco o udeležencih v posameznem programu,

– da redno letno dostavljajo občini podatke o član-
stvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezul-
tatih ter plan načrtovanih aktivnosti.

V primeru, da se posamezni program športa izvaja 
na območju Občine Divača in je namenjen občanom 
divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne 
prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je 
za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, 
ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale 
navedene pogoje.

Pravico do sofinanciranja organizacije in izvedbe 
športnih prireditev imajo na podlagi razpisa izbrani izva-
jalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajal-
ca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresni-
čevanju javnega interesa na področju športa v Občini 
Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca progra-
mov športa v Občini Divača,

– športna prireditev je izvedena v Občini Divača,
– športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na 

katerega se nanaša javni razpis, na katerega organiza-
tor športne prireditve kandidira.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 

prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača: http://www.divaca.si.

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem 
na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpi-
snega roka pošlje razpisno dokumentacijo.

7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, doka-
zila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlo-
ga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem 
ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 
6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne 
odpiraj – Razpis šport 2013«. Na ovitku mora biti naved-
ba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

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

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.
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Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge predlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave 

razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva 
objave v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek 
razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan 
Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označe-
ne ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, 
v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge 
se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu 
razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva 
sprejete odločitve o sofinanciranju.

10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in po-
jasnil: Romana Derenčin, tel. 05/7310930. Informacije 
in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih 
ur Občine Divača.

Postopek razpisa poteka skladno z Odloka o ure-
sničevanju javnega interesa na področju športa v Občini 
Divača (UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni 
list RS, št. 57/12) in Merili, ki so sestavni del Odloka.

Občina Divača

Št. 410-0063/2013-3 Ob-3227/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 100/11 – Odl. US), Odlo-
ka o proračunu Občine Divača za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 32/13), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, 
39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list 
RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih de-
javnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13) 
(v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture 
v Občini Divača za leto 2013, Občina Divača objavlja

javni razpis za leto 2013
za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, 
ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, 
sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 

prireditev v Občini Divača, 
sofinanciranje nakupa opreme za potrebe 

delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača 
delujejo na področju kulture 

(v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolod-

vorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; 
MŠ:5882974.

1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubi-

teljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju 
kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 
prireditev v Občini Divača, sofinanciranje nakupa opre-
me za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini 
Divača delujejo na področju kulture – za leto 2013.

2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet so-
financiranja:

I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki 
v Občini Divača delujejo na področju kulture;

A. dejavnost pihalnih orkestrov (godbeniška de-
javnost),

B. dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki v Ob-
čini Divača delujejo na področju kulture in sestavljenih 
ljubiteljskih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost, ki se izvaja redno, pre-
ko celega leta v okviru posamezne sekcije, skupine (v 
nadaljevanju: društva).

Pod točko A) se lahko prijavijo društva, ki v Občini 
Divača delujejo na področju izvajanja dejavnosti pihalnih 
orkestrov (godbeniška dejavnost) in izpolnjujejo pogoje, 
skladno z razpisom in Pravilnikom;

Pod točko B) se lahko prijavijo društva, ki v Občini 
Divača izvajajo dejavnost na ostalih področjih kulturne-
ga ljubiteljskega (po) ustvarjanja in izpolnjujejo pogoje 
skladno z razpisom in Pravilnikom.

II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 
prireditev v Občini Divača;

A. Organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira 
ljubiteljsko društvo / klub s sedežem v Občini Divača, 
ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; 
organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar 
pa ni pogoj za prijavo.

Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na 
javni razpis največ eno prireditev.

Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in 
izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), 
se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev:

1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne 

(npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, 
baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, foto-
grafska razstava...), izveden na eni ali na več različnih 
lokacijah v enem kraju v Občini Divača.

Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), 
ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, 
se upošteva ena prireditev.

2. Sestavljena kulturna prireditev
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogod-

kov, izvedenih v enem kraju v Občini Divača, v trajanju 
več dni, vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni 
zapored;

b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali 
več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v raz-
ličnih krajih (vas, zaselek...) v Občini Divača. Posame-
zni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo vsaj 
enkrat tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 
30 dni zapored.

B. Organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira 
ljubiteljsko društvo/klub, s sedežem izven Občine Diva-
ča (vendar njihove enote (sekcije, skupine) delujejo tudi 
v Občini Divača in organizirajo kulturno prireditev na 
območju Občine Divača), ki izpolnjuje pogoje, določene 
v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi sodelu-
je/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo.

Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na 
javni razpis največ eno prireditev.

Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in 
izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), 
se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev:

1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne 

(npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, 
baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, foto-
grafska razstava...), izveden na eni ali na več različnih 
lokacijah v enem kraju v Občini Divača.

Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), 
ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, 
se upošteva ena prireditev.
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2. Sestavljena kulturna prireditev
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogod-

kov, izvedenih v enem kraju v Občini Divača, v trajanju 
več dni, vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni 
zapored;

b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali 
več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v raz-
ličnih krajih (vas, zaselek...) v Občini Divača. Posame-
zni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo vsaj 
enkrat tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 
30 dni zapored.

C. Organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira 
javni zavod, ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku 
in v razpisu; organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na 
prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo.

Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na 
javni razpis največ eno prireditev.

Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in 
izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), 
se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev, pri čemer se (v primerjavi z merili za vredno-
tenje vlog društev/klubov) prizna 80 % doseženih točk:

1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne 

(npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, 
baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, foto-
grafska razstava...), izveden na eni ali na več različnih 
lokacijah v enem kraju v Občini Divača. Za prireditve 
enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo 
na različnih lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena 
prireditev.

2. Sestavljena kulturna prireditev
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogod-

kov, izvedenih v enem kraju v Občini Divača, v trajanju 
več dni, največ v razponu 1 meseca oziroma 30 dni 
zapored;

b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali 
več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v različ-
nih krajih (vas, zaselek...) v Občini Divača. Posamezni 
dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo v pona-
vljajočih časovnih terminih v razponu tekočega leta.

Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), 
ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača in 
v različnih terminih v okviru tekočega leta, se upošteva 
ena prireditev.

Do dodelitve sofinancerskih sredstev po tem Pra-
vilniku niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali 
fizične osebe, s katerimi je Občina Divača posebej skle-
nila pogodbo za organizacijo posamezne prireditve (bo-
žičnonovoletni koncert, občinski praznik, kulturni dan, 
spominski dan...)

Iz naslova razpisa se za sofinanciranje prireditev 
finančna sredstva iz občinskega proračuna za isto pri-
reditev v tekočem letu namenijo le enemu organizatorju.

III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delo-
vanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture;

Sofinanciranje nakupa opreme in/ali popravila opre-
me za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini 
Divača delujejo na področju kulture in izpolnjujejo pogo-
je skladno z razpisom in Pravilnikom.

Sofinanciranje se izvaja v skladu z Merili za sofinan-
ciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih 
društev na področju kulture (I. Merila).

3. Okvirna višina sredstev za leto 2013
I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki 

v Občini Divača delujejo na področju kulture;
okvirna višina sredstev: skupno 32.000,00 EUR in 

sicer od tega: A. 11.000,00 EUR – za dejavnost pihalnih 

orkestrov; B. 21.000,00 EUR – za dejavnost ostalih kul-
turnih društev, skladno s Pravilnikom in razpisom;

proračunska postavka: »18030300 – Sredstva za 
delovanje kulturnih društev – sofinanciranje programov 
društev – tekoče leto« ter 3.000,00 EUR za izvajanje 
kulturnih projektov v tujini za preteklo leto; proračunska 
postavka »18032200 – Sofinanciranje gostovanj kultur-
nih društev – tekoče leto«

II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 
prireditev v Občini Divača;

okvirna višina sredstev: 20.000,00 EUR;
proračunska postavka: »14030600 – sredstva za 

prireditve – razpis tekoče leto«.
III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delo-

vanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture;

okvirna višina sredstev: 5.000,00 EUR;
proračunska postavka: »18032600 – Sofinanciranje 

nakupa opreme kulturnim društvom – tekoče leto«.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, mo-

rajo biti za odobrene namene na kateremkoli področju, 
ki je predmet tega razpisa, porabljena v proračunskem 
letu 2013 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu 
s Pravilnikom in merili.

4. Sodelovanje na razpisu
I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki 

v Občini Divača delujejo na področju kulture;
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev 

mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost naj-

manj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki 
je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

– je izvedla najmanj 3 nastope v preteklem letu 
(upošteva se skupno število nastopov ne glede na to ali 
so izvedeni na območju Občine Divača ali izven Občine 
Divača),

– ima v tekočem letu izvedenih najmanj 90 vaj na 
skupino; šteje se, da vaja traja 60 min,

– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno 
dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru 
posamezne sekcije, skupine,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– občini redno letno predloži dokumentacijo o pla-
nih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi 
v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti,

– deluje najmanj 1 leto – pri čemer se šteje čas 
delovanja od ustanovitve društva do dneva prijave na 
javni razpis.

Prijavijo se lahko društva in zveze društev; posa-
mezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru 
društva.

II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 
prireditev v Občini Divača;

Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Društva/klubi
– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na ob-

močju Občine Divača,
– ima sedež izven Občine Divača, vendar njihove 

enotesekcije delujejo tudi v Občini Divača in organizi-
rajo kulturno prireditev na območju Občine Divača, pri 
čemer se njihovo prijavo vrednoti skladno z II. Merili,

– ima registrirano kulturno društveno dejavnost naj-
manj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki 
je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
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– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot 
posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima 
poleg kulturne registrirano še drugo dejavnost – tu-
ristično in/ali razvojno dejavnost na področju kulture 
in/ali turizma najmanj eno leto, pri čemer se upošteva 
čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa 
v tekočem letu,

– je organizator kulturne prireditve na območju Ob-
čine Divača,

– društvo/klub s sedežem v Občini Divača pa je 
lahko organizator kulturne prireditve tudi v Kosovelovem 
domu v Sežani, v Kulturnem domu v Lokvi ali v Kultur-
nem domu v HrpeljahKozini,

– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni 
razpis, mora biti izvedena v tekočem letu na katerega 
se javni razpis nanaša,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.

Do dodelitve sofinancerskih sredstev za organi-
zacijo in izvedbo kulturnih prireditev po tem Pravilniku 
niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične 
osebe, ki izvajajo godbeniško dejavnost.

Javni zavodi
– javni zavod, katerega ustanovitelj ali soustano-

vitelj je Občina Divača in deluje na območju Občine 
Divača ali ima z Občino Divača pogodbeno razmerje 
za izvajanje dejavnosti v Občini Divača in podružnice 
oziroma dislocirane enote javnih zavodov, ki delujejo na 
območju Občine Divača,

– ima registrirano kulturno dejavnost in/ali leta iz-
haja že iz njegove osnovne dejavnosti,

– je organizator kulturne prireditve na območju Ob-
čine Divača,

– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni 
razpis, mora biti izvedena v tekočem letu na katerega 
se javni razpis nanaša,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju kulture.

III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delo-
vanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture;

Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev 
za sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na ob-
močju Občine Divača,

– ima registrirano kulturno društveno dejavnost naj-
manj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki 
je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot po-
samezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg 
kulturne registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali 
razvojno dejavnost na področju kulture in/ali turizma naj-
manj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki 
je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno 
dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru 
posamezne sekcije, skupine,

– ima zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.

Prijavijo se lahko društva in zveze društev; posa-
mezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru 
društva.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 

prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisna dokumentacija je pripravljena v običajni 

(tiskani) in v elektronski obliki.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača: http://www.divaca.si.

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem 
na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpi-
snega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/ali 
v elektronski obliki.

6. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, do-
kazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo, ki bo posredovana na razpis samo v tiskani 
obliki, je potrebno predložiti osebno ali po pošti v za-
prtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 
ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z naved-
bo: »Ne odpiraj – Javni razpis – kultura 2013«.

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
naslov (sedež).

Vlogo, ki bo posredovana na razpis v elektronski 
obliki, je potrebno posredovati na elektronski naslov: 
obcina@divaca.si in nato ustrezno in pravilno izpolnjen 
obrazec iz razpisne dokumentacije z nazivom »Splošni 
podatki prijavitelja« ter vse priloge, zahtevane v razpisni 
dokumentaciji, osebno ali po pošti predložiti v zaprtem 
ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne 
odpiraj – Javni razpis – Kultura 2013«.

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in na-
slov (sedež). Prijavitelji, ki imajo elektronski podpis, ga 
uporabijo pri pošiljanju elektronske vloge.

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

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge predlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
7. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave 

razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva 
objave v Uradnem listu RS.

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval 

župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 

izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge 
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavr-
žejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni 
najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve 
o sofinanciranju.

9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in po-
jasnil: Suzana Škrlj, tel. 05/7310930, Informacije in 
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pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur 
Občine Divača.

Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pra-
vilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13) in Merili, ki so 
sestavni del Pravilnika.

Občina Divača

Št. 360-4/2013-3-46/01 Ob-3229/13

Župan Mestne občine Kranj, na podlagi Zako-
na o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLSUPB2, 27/08 Odl. US: Up2925/0715, 
UI21/0718, 76/08, 100/08 Odl. US: UI427/069, 
79/09, 14/10 Odl. US: UI267/0919, 51/10), Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), Od-
loka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni 
občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11), Odloka 
o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 54/09), Zakona o javnoza-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – UPB2, 126/07 – ZUPE, 65/08, 47/09 Odl. 
US: UI54/0632 (48/09 – popr.), 8/10) objavlja,

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje  

lokalne gospodarske javne službe  
dejavnost sistemskega operaterja  

distribucijskega omrežja zemeljskega plina  
v Mestni občini Kranj

1. Naročnik/koncedent: Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel. 04/2373000, te-
lefaks: 04/2373106, matična številka: 5874653, 
ID za DDV: SI55789935, transakcijski račun št. 
SI56012520100006472.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o de-
javnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrež-
ja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 54/09).

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemelj-
skega plina v Mestni občini Kranj.

4. Gospodarska javna služba dejavnosti sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina zajema:

1. distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem 
omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in ra-
zvoj distribucijskih omrežij;

2. zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo ze-
meljskega plina;

3. izgradnjo distribucijskega plinovodnega 
omrežja na območju Mestne občine Kranj na območju 
plinifikacije v skladu občinskimi prostorskimi plani, dru-
gimi ustreznimi akti in dokumentacijo;

4. pridobitev projektov, pridobitev gradbenih in 
drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskega 
omrežja ter upravnih in drugih dovoljenj za njegovo 
obratovanje;

5. ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmoglji-
vosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priklju-
čitev in dostop do omrežja;

6. nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov 
omrežja;

7. zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sis-
temskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga 
upravlja, povezano;

8. zagotavljanje potrebnih podatkov uporabni-
kom za učinkovit dostop do omrežja;

9. vodenje katastra plinovodnega omrežja, 
objektov in naprav, ter vodenje drugih evidenc (kolikor 
pri tem ne gre za izvrševanje javnega pooblastila);

10. načrtovanje porabe zemeljskega plina z upo-
rabo ustreznih metod in upoštevanjem varčevalnih ukre-
pov pri porabnikih.

5. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogod-
be na celotnem območju Mestne občine Kranj:

1. izključno oziroma posebno pravico opravljati 
gospodarsko javno službo sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini 
Kranj,

2. izključno oziroma posebno pravico dobave, 
postavitve in vzdrževanja infrastrukture (objektov in 
opreme), ki služijo za izvajanje javne službe,

3. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuira-
no izvajanje in kvalitetno opravljanje gospodarske javne 
službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,

4. koncesionar ima poleg pooblastil iz prejšnjih 
točk tudi druga javna pooblastila, ki jih v času trajanja 
koncesije določa oziroma določi zakon.

6. Koncesionar, kateremu bo podeljena izključna 
pravica po tem javnem razpisu, mora dejavnosti opra-
vljati v svojem imenu in za svoj račun.

7. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edi-
ni in izključni izvajalec predmetne gospodarske javne 
službe na območju Mestne občine Kranj, na celotnem 
območju izvajanja koncesionirane gospodarske službe, 
ki obsega celotno območje Mestne občine Kranj.

8. Območje izvajanja storitev gospodarske javne 
službe je celotno območje Mestne občine Kranj

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
1. Koncesionar mora izpolnjevati pogoje, ki jih za 

izvajanje dejavnosti določa zakon.
2. Koncesionar mora imeti v času vložitve po-

nudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka 
podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja 
veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

3. Koncesionar mora biti lastnik infrastrukture 
za opravljanje gospodarske javne službe ali mora imeti 
z lastnikom sklenjeno pogodbo o njegovi uporabi za čas 
trajanja koncesije.

4. Koncesionar, ki ni lastnik omrežja ali njegove-
ga dela oziroma druge infrastrukture, mora z lastnikom 
skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe 
tega omrežja za opravljanje nalog, ki so z zakonom in 
koncesijskim aktom določene za koncesionarja. V tej 
pogodbi je zlasti treba urediti obseg in namen uporabe 
omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila kon-
cesionarja, pogoje in način tekočega in investicijskega 
vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki koncesio-
narju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge.

5. Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. 
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, 
ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo 
medsebojna razmerja med več osebami in njihova zave-
za, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili 
pravnoorganizacijsko obliko ter predložiti tudi vso po-
trebno dokumentacijo za ustanovitev projektnega podje-
tja, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

6. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne 
druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo 
drugi predpisi.
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10. V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni 
razpis) mora prijavitelj, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji, dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za 
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, 
ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora po-
ravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, 
vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme 
biti začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek 
prisilnega prenehanja, niti likvidacijski postopek …) po-
leg tega, pa mora prijavitelj na način kot je to določeno 
v razpisni dokumentaciji dokazati:

1. da lahko s polnim oziroma s sorazmerno 
krajšim delovnim časom na javni službi zaposli osebo 
z najmanj VII. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe in 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka,

2. da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje 
za opravljanje dejavnosti,

3. da razpolaga z zadostnim številom delavcev 
z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izku-
šnjami na področju gospodarske javne službe na celo-
tnem območju občine za njeno izvajanje,

4. da razpolaga z zadostnim obsegom opreme 
oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga 
s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na 
drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer 
nemoteno opravlja dejavnost,

5. da je sposoben samostojno zagotavljati vse 
javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe,

6. da je sposoben zagotavljati izvajanje storitve 
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka 
o dejavnosti, predpisov, normativov in standardov,

7. da zagotavlja interventno izvajanje javne služ-
be ob vsakem času,

8. da je finančno in poslovno usposobljen,
9. da je usposobljen za vodenje katastra ter da 

razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo 
vodenje,

10. da se obveže zavarovati proti odgovornosti 
za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči 
državi, občini ali tretji osebi (predloži ustrezno predpo-
godbo),

11. da je lastnik infrastrukture oziroma je z lastni-
kom sklenil ali bo pod pogojem pridobitve koncesije za-
gotovo lahko sklenil najemno pogodbo oziroma pogodbo 
o uporabi omrežja,

12. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti 
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremlje-
nosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – opera-
tivnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže iz-
polnjevanje pogojev iz šeste do desete alinee te točke in

13. da izpolnjuje druge pogoje potrebne za ude-
ležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki 
ureja postopek oddaje javnih naročil,

14. način dokazovanja pogojev je naveden v toč-
ki 7. navodil prijaviteljem za izdelavo prijave v razpisni 
dokumentaciji.

15. za izvajanje javne službe je, ne glede na 
prejšnje določbe, odgovoren koncesionar kot izvajalec 
javne službe.Koncesionar kot izvajalec javne službe 
je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)
izvajalci Mestni občini Kranj, uporabnikom ali tretjim 
osebam.

11. Koncesionar je pred sklenitvijo koncesij-
ske pogodbe, dolžan za kritje splošne civilne odgo-
vornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne 
vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo 
za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote 

100.000 EUR, zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo 
z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe ali 
v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem 
zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci Mestni 
občini Kranj uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba 
o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje 
sklenjeno v korist Mestne občine Kranj.

12. Oseba, ki izvaja koncesionirano javno služ-
bo dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Kranj mora 
zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemelj-
skega plina od morebitnih drugih dejavnosti, kolikor jih 
koncesionar izvaja, v skladu s slovenskimi računovod-
skimi standardi. Letno poročilo mora obsegati tudi vsako 
transakcijo s povezano družbo oziroma družbo z istimi 
lastniki.

13. Koncesijska pogodba se sklene za določen 
čas 35 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok 
koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem 
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pri-
četi izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi 
koncesijske pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, 
ko zaradi višje sile ali razlogov na strani konceden-
ta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela 
koncesijskega razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe 
se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zako-
nom.

14. Koncesionar je o večjih okvarah, napakah ali 
pomanjkljivostih, ugotovljenih na infrastrukturi, ki se na-
naša na gospodarsko javno službo, dolžan takoj obvesti-
ti koncedenta, ga seznaniti z obsegom okvare, napake 
oziroma pomanjkljivosti in mu omogočiti vpogled v vso 
dokumentacijo.

15. Koncesionar je dolžan najkasneje do 31.3. vsa-
kega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti po-
ročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne služ-
be v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke 
o realizaciji letnega progama. Letno poročilo mora, po-
leg vsebine, določene z odloki o načinu izvajanja javne 
službe in drugimi predpisi, vsebovati zlasti podatke o:

– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar 
po koncesijski pogodbi;

– o obsegu distribucije zemeljskega plina;
– o pogodbah, ki jih ima sklenjene o dostopu do 

drugih omrežij;
– o obsegu dostopa do distribucijskega omrežja in 

o primerih zavrnitve dostopa;
– o zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom;
– o stanju infrastrukture;
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in 

o reševanju leteh;
– oddaji poslov podizvajalcem;
– škodnih dogodkih;
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske po-

godbe;
– koriščenju zavarovanj;
– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno 

ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
16. Koncesionar mora na zahtevo konceden-

ta predložiti poročila o stanju, opravljenih in potrebnih 
delih, potrebnih investicijah za obdobje enega leta in 
obdobje naslednjih štirih let in organizacijskih ukrepih in 
kvaliteti izvajanja koncesije.

17. Javna služba se izvaja na podlagi letnega pro-
grama izvajanja javne službe. Koncesionar je dolžan 
vsako leto pripraviti predlog letnega programa za javno 
službo za prihodnje in ga najkasneje do 15. 9. vsakega 
tekočega leta predložiti pristojnemu organu.
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18. Program izvajanja javne službe mora biti pripra-
vljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, 
postavitev in vzdrževanje infrastrukture) in vsebuje pred-
vsem:

– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar 
po koncesijskem aktu in tej pogodbi;

– obsegu predvidenega rednega vzdrževanja;
– obsegu predvidenih investicij in investicijskega 

vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov, 
naprav in drugih sredstev, namenjenih izvajanju javne 
službe;

– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in 
o reševanju leteh;

– zavrnitvah uporabnikov storitev;
– oddaji poslov podizvajalcem;
– škodnih dogodkih;
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske po-

godbe;
– koriščenju zavarovanj in
– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno 

ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
19. Naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno služ-

bo sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ze-
meljskega plina, se financirajo iz omrežnine za distribucijo 
plina, ki jo plačujejo uporabniki omrežja koncesionarju.

20. Višino omrežnine določi koncesionar v skladu 
z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agen-
cija za energijo.

21. Koncesionar zaračunava uporabnikom omre-
žnino, v skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ure-
ja določitev metodologije za določitev obračunavanje 
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stro-
škov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in dru-
gimi predpisi.

22. Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko 
dajatev iz plačane neto omrežnine. Neto omrežnina je 
omrežnina, zmanjšana za koncesijsko dajatev in za stro-
šek dostopa do prenosnega omrežja. Višino koncesijske 
dajatve določa, koncesijska pogodba.

23. Koncesionar je lahko prost plačila koncesij-
ske dajatve v obdobju izgradnje plinovodnega omrežja, 
objektov in naprav za izvajanje dejavnosti po Odloku 
o dejavnosti. O oprostitvi in pogojih izgradnje omrežja, 
objektov in naprav se koncedent in koncesionar posebej 
dogovorita.

24. Distribucijsko plinovodno omrežje in vse druge 
naprave, ki so del infrastrukture javne službe, skupaj 
z vsemi stvarnimi in obligacijskimi pravicami koncesio-
narja na tem omrežju in v zvezi s tem omrežjem, preide-
jo po poteku koncesijskega razmerja s koncesionarjem, 
v last koncedenta.Način in pogoji prenosa lastništva in 
vseh pravic se določijo s koncesijsko pogodbo S pogod-
bo se uredi in določi tudi način prenosa pravic v prime-
ru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja.

25. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta ob-
javljena in brezplačno dostopna na spletni strani konce-
denta: http://www.kranj.si/ 24 ur dnevno.

26. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zah-
tevajo tudi osebno ali po pošti. Razpisno dokumentacijo 
lahko prijavitelji zahtevajo in brezplačno pridobijo do 
vključno 12. 8. 2013, od ponedeljka do petka, med 8. 
in 13. uro, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, v Uradu za gospodarstvo in gospodar-
ske javne službe Mestne občine Kranj. Prijavitelji pred 
prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogle-
dajo na prej navedenem naslovu.

27. Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme 
prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki. Za dajanje in-
formacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba 
Načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe Mestne občine Kranj dr. Mitja Pavliha.

28. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na 
elektronski naslov: polona.leben@kranj.si ali na naslo-
vu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 
tel. 04/2373250, z oznako » Mestna občina Kranj – 
koncesija za opravljanje GJS dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«.

29. Pojasnila na pisna vprašanja bodo obja vljena 
na spletni strani koncedenta: http://www.kranj.si/. Vsi 
odgovori na vpraša nja prijaviteljev postanejo sestavni 
del razpisne doku mentacije in so za prijavitelje obve-
zujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 10 dni pred ro-
kom za oddajo prijav, do 23.59. Koncedent si pridržuje 
pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali 
dopolni. Spremembe in dopolnitve objavi na spletnih 
straneh: http://www.kranj.si/ ter po potrebi podaljša rok 
za oddajo prijav. More bitne spremembe in dopolnitve 
razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije.

30. Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega minimal-

ne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki 

so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe 
(npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki 
presegajo minimalne zahteve javne službe.

3. Dosedanje pozitivne reference na področju 
izvajanja razpisane gospodarske javne službe.

31. Merila, po katerih koncedent izbira najugodnej-
šo prijavo, so ovrednotena (določen način njihove upo-
rabe) v razpisni dokumentaciji.

32. Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih 
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremlje-
ne z naslovom: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: 
»Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Kranj – koncesija 
za opravljanje GJS dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.

33. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki 
bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 
19. 8. 2013, do 10 ure.

34. Prijava ni popolna, če ne vsebuje listin in obraz-
cev določenih z razpisno dokumentacijo.

35. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pripo-
ročeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana 
po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni 
naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

36. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.
37. Odpiranje prijav bo 19. 8. 2013, ob 12. uri 

v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, v pisarni načelnika UGGJS MOK, 2. nadstropje 
soba 191.

38. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter 
mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Kranj.

39. V imenu naročnika/koncedenta bo o izboru kon-
cesionarja odločil župan Mestne občine Kranj z upravno 
odločbo.

40. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni v roku 60 dni od odpiranja prijav.

Mestna občina Kranj
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Št. 271/13 Ob3178/13

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZSPDSLS), 30. do 34. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13), Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Občine Tržič za leti 2013 in 2014 ter 
Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 22. redni seji 
dne 13. 6. 2013, naslednjo

javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

2. Opis predmeta prodaje:
1) zemljišča parc. št. 195/21, k.o. 2141 – Podlju-

belj (ID 3955154), travnik, v izmeri 1.131,00 m2, parc. 
št. 195/22, k.o. 2141 – Podljubelj (ID 1602790), travnik, 
v izmeri 37,00 m2, parc. št. 195/23, k.o. 2141 – Podljubelj 
(ID 2779098), travnik, v izmeri 236,00 m2, ki se nahajajo 
v območju za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 20 SK2, 
ureditvena enota vas – oznaka v, in so po namenski rabi 
nezazidana stavbna zemljišča; zemljišča se prodajajo 
skupaj kot celota.

Izklicna cena: 59.599,80 EUR.
2) nezasedeno dvosobno stanovanje – posame-

zni del št. 12, v stavbi št. 1006, k.o. 2144 – Bistrica (ID 
5600462), ID znak: 2144100612; nezasedeno dvo-
sobno stanovanje v 5. etaži, s pripadajočo kletjo, sku-
paj, v izmeri 53,54 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja 
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Cesta na Loko 11, 
4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 161/13, k.o. 
2144 – Bistrica.

Izklicna cena: 54.300,00 EUR.
3) nezasedeno dvosobno stanovanje – posame-

zni del št. 29 v stavbi št. 345, k.o. 2144 – Bistrica (ID 
5575120), ID znak 214434529; nezasedeno dvosobno 
stanovanje v 11. etaži, s pripadajočim pomožnim prosto-
rom v 1. etaži, v izmeri 58,45 m2 (po SIST ISO 9836), 
v stanovanjski stavbi v Tržiču, Deteljica 3, z ident. šte-
vilko stavbe 2144345, stoječe na parc. št. 235/7, k.o. 
Bistrica.

Izklicna cena: 56.200,00 EUR.
4) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni 

del št. 2, v stavbi št. 115, k.o. 2143 – Tržič (ID 5681187), 
ID znak: 21431152; nezasedeno dvosobno stanovanje 
v 3. etaži – v 1. nadstropju, s pripadajočimi kletnimi pro-
stori, skupaj v izmeri 44,02 m2 (po SIST ISO 9836), ki 
se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 9, 
4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 395/23, k.o. 
2143 – Tržič.

Izklicna cena: 38.600,00 EUR.
5) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni 

del št. 5, v stavbi št. 14, k.o. 2143 – Tržič (ID 5606070), 
ID znak: 2143145; nezasedeno dvosobno stanovanje 
v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočo kletjo, skupaj v iz-
meri 66,20 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja v več-
stanovanjski stavbi na naslovu Ravne 6, 4290 Tržič, ki 
stoji na nepremičnini parc. št. 392/3, k.o. 2143 – Tržič.

Izklicna cena: 54.400,00 EUR.

6) nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni 
del št. 6, v stavbi št. 14, k.o. 2143 – Tržič (ID 5606071), 
ID znak: 2143146; nezasedeno dvosobno stanovanje 
v 4. etaži – v mansardi, s pripadajočimi kletnimi prosto-
ri, skupaj v izmeri 55,65 m2 (po SIST ISO 9836), ki se 
nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 6, 
4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 392/3, k.o. 
2143 – Tržič.

Izklicna cena: 46.700,00 EUR.
7) nezasedeno enosobno stanovanje – št. dela 

stavbe 12, št. stanovanja 12, v stavbi št. 136, k.o. 2143 
– Tržič, v mansardi, s pripadajočimi kletnimi prostori, 
skupaj v izmeri 35,99 m2 (po SIST ISO 9836), ki se 
nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 15, 
4290 Tržič, ki stoji na nepremičninah parc. št. 395/43 in 
394/2, k.o. 2143 – Tržič, etažna lastnina še ni urejena.

Izklicna cena: 32.800,00 EUR.
8) nezasedeno enosobno stanovanje, št. dela stav-

be 19, št. stanovanja 3, v stavbi št. 128, k.o. 2143 – Tr-
žič, v pritličju, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj, 
v izmeri 34,66 m2 (po SIST ISO 9836), ki se nahaja 
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 26, 4290 
Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 408/1, k.o. 2143 
– Tržič, etažna lastnina še ni urejena.

Izklicna cena: 31.500,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega pre-

moženja.
4. Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davka 

na promet nepremičnin (za stanovanja) oziroma 22 % 
DDV (za zemljišče), ki ga plača kupec. Najnižji znesek 
višanja cene je 100,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan 
kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve 
pogodbe.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je av-
tomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v nave-
denem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico 
obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal 
v postopku javne dražbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg 
svobode 18, 4290 Tržič, v sredo, dne 4. 9. 2013, s pri-
četkom ob 15. uri za zemljišča pod zap. št. 1, ob 15.45 
za stanovanje pod zap. št. 2, ob 16.30 za stanovanje 
pod zap. št. 3, ob 17.15 za stanovanje pod zap. št. 4, 
in v četrtek, dne 5. 9. 2013, s pričetkom ob 15. uri za 
stanovanje pod zap. št. 5, ob 15.45 za stanovanje pod 
zap. št. 6, ob 16.30 za stanovanje pod zap. št. 7 ter ob 
17.15 za stanovanje pod zap. št. 8.

8. Varščina: dražitelji morajo najkasneje do srede, 
4. 9. 2013, do 14.30, za nepremičnine pod zap. št. 14, 
oziroma do četrtka, 5. 9. 2013, do 14. ure, za nepre-
mičnine pod zap. št. 58 plačati varščino v višini 10 % 
izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega ra-
čuna Občine Tržič, št. 013310100006578, ki je odprt 
pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, 
z navedbo »Varščina za dražbo predmeta pod zap. št. 
___«. Plačilo varščine v zgoraj navedenem roku je pogoj 
za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dra-
žitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, 
ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni 

Javne dražbe
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dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine 
se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Po-
nudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli 
razveljaviti.

9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina 
štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, 
ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne 
plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varšči-
no. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se 
varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe.

10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji jav-
ne dražbe ter informacijami o ogledu stanovanja oziro-
ma nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, seznanijo 
pri Tomažu Ropretu, tel. 04/5971527.

11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpo-
laganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nada-
ljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine 
Tržič postopek javne dražbe brez odškodninske odgo-
vornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna 
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi lahko sode-
lujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav 
članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posa-
mezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah 
članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, 
ki bodo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Tržič, 
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je 
potrebno navesti ''Javna dražba predmeta pod zap. št. 
_____ – Ne odpiraj'', posredovali prijavo za udeležbo 
na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti na Obči-
no Tržič najkasneje do srede, 4. 9. 2013, do 14.30, za 
nepremičnine pod zap. št. 14, oziroma do četrtka, 5. 9. 
2013, do 14.30, za nepremičnine pod zap. št. 58. Pri-
java mora vsebovati:

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – 
osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, 
samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma za-
stopnike),

– številko transakcijskega računa za primer vračila 
varščine ter davčno številko,

– priglasitveni list DURS (le za samostojne podje-
tnike posameznike),

– redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne 
osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne 
dražbe,

– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na 
javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dra-
žitelja udeleži pooblaščenec,

– potrdilo o plačilu varščine za predmete, ki jih 
dražijo,

– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema 
vse pogoje te javne dražbe.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listi-
ne predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjeva-
li pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni 
iz postopka.

13. Drugi pogoji:
– Nepremičnine se prodajajo po načelu »videnoku-

pljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 

podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič 

v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. 
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina 
Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za 

več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če naju-
godnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem 
roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino.

– Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stro-
šek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiško
knjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in 
ostale stroške v zvezi s pogodbo krije kupec.

– Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi 
po celotnem plačilu kupnine.

– Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo 
poskrbel prodajalec.

– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno 
zemljiško knjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine.

14. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tr-
žič, www.trzic.si.

Občina Tržič

Št. 4780002/20131 Ob3210/13

Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji, na podlagi Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Sta-
tuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 
in 54/10) in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rečica ob Savinji, z dne 23. 5. 2013, št. 11.1 in 
11.2, objavlja

javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Reči-
ca ob Savinji (v nadaljevanju: Občina). Postopek javne 
dražbe vodi pristojna komisija.

2. Predmet prodaje sta nepremičnini:
– zemljišče, parc. št. 585/99, k.o. Sp. Rečica (935), 

v velikosti 539 m2, po namenski rabi v območju stano-
vanj;

– zemljišče, parc. št. 297S, k.o. Sp. Rečica (935), 
v velikosti 60 m2, po namenski rabi v območju stanovanj.

Na zemljišču parc. št. 297S, k.o. Sp. Rečica (935), 
je objekt, ki predstavlja stanovanjsko hišo starejšega 
datuma. Neto tlorisna površina stanovanjskega objekta 
je 74 m2. Objekt se nahaja ob asfaltni lokalni cesti in ima 
priključek na elektro in vodovodno omrežje. V neposre-
dni bližini poteka še telekomunikacijsko in kanalizacijsko 
omrežje.

Del zemljišča se nahaja v varovalnem pasu občin-
ske ceste in javnega vodovoda.

Nepremičnini se ne nahajata v območju varstvenih 
režimov. Po hidrološko hidravlični analizi oziroma karti 
poplavne in erozijske nevarnosti se nepremičnini naha-
jata v razredu preostale nevarnosti.

3. Pogoji in pravila: navedeni nepremičnini se pro-
dajata v paketu, vključno z objektom na zemljišču, parc. 
št. *297, k.o. Rečica (935), po sistemu videno – kuplje-
no, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnini, ki sta predmet pro-

daje, je 18.000,00 EUR;
Izklicna cena na javni dražbi se povečuje za 200 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan 

kupnino v 15 dneh po podpisu pogodbe poravnati na 
transakcijski račun Občine št. 014090100020992, pri 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 60 / 19. 7. 2013 / Stran 2145 

UJP Žalec z navedbo št. parcele, za katero se nakazuje 
kupnina. Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je 
uspel na javni dražbi, v kupnino.

6. Javna dražba: javna dražba bo v torek, 20. 8. 
2013 ob 14. uri, v sejni sobi Občine, na Rečici ob Sa-
vinji 55. Dražitelji morajo najkasneje 20 minut pred 
pričetkom javne dražbe osebno prijaviti svojo udeležbo 
ter priložiti:

– potrdilo o vplačani varščini (original) ter celotno 
številko računa (št. banke in št. računa) za primer vra-
čila varščine,

– izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne ose-
be),

– pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je 
oseba zastopnik,

– osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko 
(za fizične osebe).

Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem 
jeziku. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi 
najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
dražbe.

7. Varščina
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe 

izkazati s potrdilom o plačani varščini, v višini 10 % 
izklicne cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun 
št. 014090100020992, pri UJP Žalec, z navedbo: »pla-
čilo varščine«. Varščina mora biti vplačana najkasneje 
na dan dražbe do 10. ure. Neuspelim dražiteljem se 
varščina vrne na njihov transakcijski račun v roku 8 dni 
po opravljeni dražbi in sicer v vplačanem znesku. Za 
dražitelja, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo 
udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristo-
pi k licitaciji predmeta javne dražbe, se šteje, da je od 
licitacije odstopil in se mu varščina ne vrne.

8. Sklenitev pravnega posla
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo 

najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo 
celotne kupnine v roku iz 4. točke je bistvena sestavina 
pravnega posla. Če izbrani kupec ne sklene prodajne 
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa 
odstopil, vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. 
Tudi v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varšči-
na zadrži, pogodba pa razdre.

Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v iz-
hodiščno ceno, stroške sestave in overitve pogodbe, 
stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, 
plača kupec.

Primopredaja nepremičnin se opravi po overitvi po-
godbe in plačilu celotne kupnine.

9. Informacije: ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru po tel. 03/8391830, v obdobju sed-
mih dni pred javno dražbo. Na navedeni telefonski šte-
vilki interesenti dobijo tudi ustne informacije o podrob-
nejših pogojih dražbe.

10. Ustavitev postopka: predstojnik Občine lahko, 
do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe 
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stro-
ške.

Občina Rečica ob Savinji

Št. 351-7/2011/20 Ob-3215/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade-
ve, Ljub ljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naroč-
nik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova ulica 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje
Poslovni prostor v 1., 2. in 3. etaži stavbe na naslo-

vu Trg maršala Tita 11, Tolmin, v skupni izmeri 614,08 m2 
(ID znak 22485716) in poslovni prostor v 1., 2. in 3. 
etaži stavbe na naslovu: Trg maršala Tita 11, Tolmin, 
v skupni izmeri 447,67 m2 (ID znak 224857110).

Lastnik poslovnih prostorov: Republika Slovenija, 
upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po 
metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena za nepremičnini znaša 506.000,00 EUR. V ta zne-
sek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec. Najnižji znesek višanja 500,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer 
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 6. 8. 2013, ob 9. uri na naslovu: Mi-

nistrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljub ljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo 

prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne 
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje 
na javni dražbi in potrdilo o plačilu davka.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni 
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji 
izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je 
izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe 
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno 
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziro-
ma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 5. 8. 2013 do 12. ure 

plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene:
Varščina se plača na račun Ministrstva za no-

tranje zadeve, št. 011006370171132, ter sklic 28 
17116299000839912013.

Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana 
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obre-
sti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne 
dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po izklicni ceni za nepremičnine. Ponudba veže draži-
telja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more 
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem 

dogovoru z Dušanom Štokom, tel. 041/300048.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne 

dražbe dobite pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/4284452, 
el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si ali pri Mojci Ple-
ško Grah, tel. 01/4284723, el. naslov mojca.ple-
skograh@gov.si.

9. Drugi pogoji:
– nepremičnini sta naprodaj po načelu »videnoku-

pljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 

dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
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– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-
godbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;

– kupec mora nepremičnini prevzeti v roku 15 dni 
od plačila celotne kupnine;

– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, 
davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.

10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, 
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in 
varščino brez obresti.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 47811/2010 Ob3220/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljub ljana, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je prodaja nepremičnine 
z naslednjimi zemljiško knjižnimi podatki:

ID znak k.o. št. parc št. stavbe delež v lasti RS

655-613/2-0 655 Melje 613/2 837 1/1

Predmet prodaje je nepremičnina na naslovu Kra-
ljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, ki obsega stavbo 
s pripadajočim zemljiščem. Stavba št. 837, k. o. Melje, 
v izmeri 4.633,20 m², leži na zemljišču s parc. št. 613/2, 
k.o. Melje, ki je veliko 1954 m². Kot lastnica nepremič-
nine je v deležu 1/1 v zemljiški knjigi vpisana Republika 
Slovenija.

Zemljiško knjižno stanje nepremičnine z ID znakom: 
655613/20, parc. št. 613/2, k.o. 655 Melje je urejeno. 
Predmetna nepremičnina se ne uporablja oziroma ni 
zasedena in je bremen prosta.

Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine 
Maribor, št. 350101244/2012, z dne 12. 7. 2012 izhaja, 
da se po namenski rabi zemljišče s parc. št. 613/2, k.o. 
Melje nahaja v območju stavbnih zemljišč v ureditvenem 
območju naselja (površine za pro izvodnjo in skladišče-
nje), in da na nepremičnini nima nihče pravice do uve-
ljavljanja predkupne pravice.

Izklicna cena: 673.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnini, ki ga plača kupec.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 5.000,00 EUR.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter 
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
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– plača varščino za nepremičnino v višini 10 % iz-
klicne cene oziroma v višini 67.300,00 EUR in predloži 
potrdilo o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zasto-
pnik ali pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali 
osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostoj-
ni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;

– predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo instituci-
je v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor ta-
kega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno 
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samo-
stojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potr-
dila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske 
pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti 
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne 
bodo mogli sodelovati.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
6. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplača-

ti varščino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini 
67.300,00 EUR na račun št.: 011006300109972, sklic 
18 33308720001374551013, z navedbo namena na-
kazila: plačilo varščine – javna dražba TIM.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi 
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni 
po zaključku javne dražbe.

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. 
Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili 
k javni dražbi, se varščina zadrži.

7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala dne 22. 8. 2013, na naslovu Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, in šport, Kotnikova 38, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi v 6. nadstropju, št. 614, s pričet-
kom ob 10. uri.

8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo 
in ogledom prostorov

Ogled predmeta prodaje oziroma javne dražbe je 
možen po predhodni najavi, in sicer najkasneje do dne 
15. 8. 2013.

Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in po-
drobnejše podatke v zvezi z izvedbo javne dražbe se 
obrnite na kontaktni osebi Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport – Srečka Koklja, srecko.kokelj@gov.si, 
tel. 01/4784794 (ogled nepremičnine) oziroma Ajdo 
Radinja, ajda.radinja@gov.si, tel. 01/4784720 (ostale 
informacije).

Nepremičnina bo prodana po načelu videnoku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Javna dražba bo objavljena tudi na spletnih stra-
neh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 
http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpi-
si/ravnanje_s_stvarnim_premo zenjem/.

9. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil 

najvišjo ceno.
– V roku 15ih dni po zaključku javne dražbe bo 

z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dra-
žitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je 
od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati 
varščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu 
nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški 
knjigi.

10. Način in rok plačila
Kupec je dolžan poravnati znesek kupnine 

v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije, na ra-
čun Proračuna RS, št. 011006300109972, sklic 18 
33308720001374551013, z navedbo namena nakazi-
la: Nakup nepremičnine na naslovu Kraljeviča Marka 21, 
Maribor, v roku 8 dni po podpisu pogodbe.

Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Vse 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, 
vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-
na sestavina pravnega posla.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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 Ob3228/13

Popravek

V objavi razpisa za delovno mesto direktorja/direk-
torice Zdravstvenega doma Brežice, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 12. 7. 2013, se tretji 
odstavek – zadnji stavek vsebine besedila razpisa po-
pravi in pravilno glasi:

Mandat direktorja/ice traja štiri leta in je lahko 
po preteku mandata ponovno imenovan/a«.

Svet Zdravstvenega doma Brežice

 Ob-3122/13

Na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 4. 7. 2013 
razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred 
Cerknica delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP2D)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 11. 2013.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred 
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred 
Cerknica

Št. 110-103/2013 Ob-3174/13

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona 

o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT1, 
21/12 – ZDU1F, 47/12 – ZDT1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU1G in 48/13 – ZSKZDČEU1):

– prosto mesto vodje Okrožnega državnega to-
žilstva v Murski Soboti.

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT1 vsebovati 

zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa do 20. 8. 
2013, z oznako na ovojnici »prijava za 110103/2013 – 
Murska Sobota«.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 49/2013 Ob-3175/13

Skladno z 10. členom Odloka o ustanovitvi javne-
ga zavoda Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, 
št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11) in 16. člena statuta, svet 
Javnega zavoda Center za idrijsko dediščino razpisuje 
delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Center za idrijsko 
dediščino.

Kandidat oziroma kandidatka mora poleg splošnih, 
zakonsko opredeljenih pogojev izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,
– najmanj 4. leta ustreznih delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleške-

ga) na višji ravni.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 

in kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8. dneh 
od dneva objave na naslov: Center za idrijsko dediščino, 
Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija, s pripisom »Ne odpiraj 
– Razpis za direktorja«.

Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustano-
vitelja – Občino Idrija.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15. dni
Center za idrijsko dediščino,  

Idrija

Št. 233/2013 Ob-3192/13

Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 
Arto 13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi 45. in 46. čle-
na Statuta DUO Impoljca (št. 1444/04 z dne 24. 8. 2004) 
ter 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 
razpis za delovno mesto:

strokovni/a vodja.
Pogoji:
– končana VI. ali VII. stopnja strokovne izobraz-

be v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 in 57/12),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega 

varstva,

Razpisi delovnih mest
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– kandidat oziroma kandidatka naj priloži svoj po-
gled na razvoj institucionalnega varstva oseb s posebni-
mi potrebami v Sloveniji in vizijo delovanja doma.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 
Predviden začetek dela 1. 10. 2013.

Kandidati in kandidatke naj pošljejo pisne prijave 
z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev, program dela in opis dosedanjih delovnih izkušenj 
s kratkim življenjepisom, na naslov: Dom upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, v za-
prti ovojnici z oznako »Prijava za razpis strokovne/ga 
vodje« (št. razpisa iz Uradnega lista RS) in s pripisom 
»Ne odpiraj!«, najkasneje v osmih dneh od dneva ob-
jave.

Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v za-
konitem roku.
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Št. 17/2013 Ob3198/13

Na podlagi 7. in 9. člena Pogodbe o ustanovi-
tvi Socialno varstvenega zavoda Taber, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ter v skladu 
s sklepom, sprejetim na 1. seji Sveta zavoda Taber 
dne 9. 7. 2013, Svet zavoda razpisuje prosto delovno 
mesto

direktorja Socialno varstvenega zavoda Taber 
(m/ž).

Kandidat za direktorja zavoda mora poleg splošnih 
pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje, določene za direktorja Socialno varstve-
nega zavoda Taber:

– Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 57/12) in pet let 
delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu 
s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda skladno s četrtim odstavkom 56. člena 
Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga je dolžan 
opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja na-
log direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi 
zakona,

– da je državljan Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznive-

ga dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme 
biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev,

– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat mora predložiti finančno – organizacijski 
program dela z vsemi potrebnimi aktivnostmi za zače-
tek delovanja doma, ki bo predvidoma 1. 1. 2014, in 
nato program dela doma starejših občanov za obdobje 
petih let.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za 
mandatno dobo 5 let.

Pisno prijavo s kratkim življenjepisom, opisom do-
sedanjih izkušenj, programom dela in vsemi dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je potrebno poslati 
najkasneje v 30 dneh od objave razpisa v Uradnem 
listu RS. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na 
naslov: Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina 

Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: 
»Svet zavoda – prijava na razpis za direktorja – Ne 
odpiraj«.

Svet zavoda
Socialno varstveni zavod Taber

 Ob-3221/13

Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave je 
dne 10. 7. 2013 na svoji 19. pisni seji na podlagi 34. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštituta za hidravlične 
raziskave sprejel odločitev o objavi javnega razpisa za 
imenovanje

direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 
Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter 48. členom 
Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, poleg splošnih 
pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sek-
torju, izpolnjevati kandidat:

– imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti in-
štituta,

– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne 
ali tehnološkorazvojne rezultate v zadnjih petih letih,

– izkazovati sposobnosti za organiziranje in vode-
nje,

– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa zakon ali 

ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje 

Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave s so-
glasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.

Direktor Inštituta za hidravlične raziskave je organi-
zacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavo-
da Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja 
Inštituta za hidravlične raziskave traja pet let.

Kandidati morajo svoje prijave posredovati 
v 15 dneh od objave tega javnega razpisa na naslov: 
Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, p.p. 
3401, 1000 Ljub ljana. Prijava na ta javni razpis mora 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto di-
rektorja Inštituta za hidravlične raziskave«. Prijavi na 
ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila 
o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis z navedbo 
dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program dela in 
vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.

Dodatne informacije lahko kandidati dobi-
jo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave, na 
tel. 01/2418420 ga. Šuštaršič.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 
v 30 dneh od izteka roka za oddajo vlog.

Inštitut za hidravlične raziskave Ljub ljana

 Ob-3222/13

Svet JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska 
cesta 3a, Rogaška Slatina, razpisuje na podlagi 48. čle-
na ZOFVI in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljud-
ska univerza Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/01) 
delovno mesto

direktorja (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora 

kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj izobrazba druge stopnje (magistrski štu-

dij programa druge stopnje  bolonjski magisterij), uni-
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verzitetni študijski program, podiplomski študijski pro-
gram za pridobitev specializacije,

– pedagoškoandragoška izobrazba,
– strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

tri leta v izobraževanju odraslih,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost,

– predloži svoj program vodenja Ljudske univerze 
Rogaška Slatina.

Zaželjeno je, da imajo kandidati andragoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda ter licence Usposabljanj za življenjsko 
uspešnost – UŽU programov.

Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja doka zila:
– overjeno kopijo diplome,
– overjeno kopijo potrdila o pridobljeni pedagoško 

andragoški izobrazbi,
– overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokov-

nem izpitu,
– overjeno kopijo delovne knjižice, iz katere je raz-

vidna delovna doba, oziroma drugega ustreznega doka-
zila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem ustrezne 
delovne izkušnje;

– originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje RS 
o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne 
sme biti starejše od 8 dni.

Mandat direktorja zavoda traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite 
najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Ljud-
ska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 
Rogaška Slatina svet zavoda, z oznako »Prijava na 
razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Nepopolne prijave in 
prijave poslane po roku ne bodo upoštevane.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakon-
skem roku.

Svet JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina

 Ob-3232/13

Na podlagi 25. člena Zakona od delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013), Teniška 
zveza Slovenije (TZS) razpisuje delovno mesto

na področju marketinga z naprednim znanjem 
informatike.

Dinamično delo z možnostjo napredka bo temeljilo 
na upravljanju s komunikacijskimi vsebinami, tržnem 
komuniciranju, upravljanju in pripravi tržnih produktov, 
vodenjem in pripravljanjem marketinških projektov, obli-
kovanju spletnih strani in progresivnemu vodenju social-
nih omrežij. Med ostalim bo Vaša naloga tudi pomoč pri 
izvedbi projektov, skrb za tekoče poslovanje, optimiza-
cija stroškov, priprava analitičnih tabel, skrb za urejeno 
dokumentacijo in arhiviranje. V delo bo vključeno tudi 
pisanje vseh komunikacijskih vsebin tako v slovenskem 
kakor angleškem jeziku in skrb za učinkovito upravljanje 
komunikacijskih kanalov Teniške zveze Slovenije.

Najboljšemu kandidatu ponujamo priložnost na po-
ziciji: Vodja marketinga in informatike.

Pričakujemo:
– najmanj 6/1 stopnja izobrazbe družboslovne 

smeri (ekonomija, družboslovje, menedžment, orga-
nizacijske vede…) ali 5. stopnja izobrazbe z najmanj 
dveletnimi izkušnjami na področju marketinga in infor-
matike,

– aktivno znanje angleškega in srbohrvaškega jezi-
ka in zaželeno znanje nemškega ali italijanskega jezika,

– znanje in izkušnje na področju marketinga – tržno 
komuniciranje, ter dela z mediji in tiskovnimi predstav-
niki,

– izkušnje z upravljanjem spletnih skupnosti in ko-
munikacijskimi platformami,

– naprednejša znanja s področja informatike 
(Microsoft Office, elektronska pošta, MS Visio, MS Pro-
ject in uporaba interneta SPSS, Visual Basic, Oracle, 
programskega jezika SQL in program Photoshop, goo-
gle analytics in webmaster tool),

– aktivno spremljanje trendov in novosti na podro-
čju sodobnih tehnologij,

– znanje delovnega prava in temeljno obvladanje 
postopkov javnega naročanja,

– izpit B kategorije in lasten prevoz.
Ob izpolnjenih pogojih, imajo prednost kandidati 

z lastnostmi, ki jih kandidat opredeli z referencami (do-
kazili) v življenjepisu:

– odlična organizacijska sposobnost in sposobnost 
vodenja,

– smisel za podjetništvo,
– sposobnost samostojnega dela in delovanja 

v skupini,
– korekten in pozitiven odnos do poslovnih partner-

jev in sodelavcev,
– sposobnost logičnega razmišljanja, iznajdljivost, 

kreativnost,
– pripravljenost na občasna potovanja v tujino,
– poznavanje tenisa in delovanja športnih panožnih 

zvez ter društev/klubov,
– dobro organizirano, samoiniciativno in kreativno 

osebo.
TZS ponuja:
– zaposlitev v ciljno usmerjenem delovnem okolju 

ter visoko uglednem športu,
– stimulativno plačilo,
– enkratna priložnost za razvoj kariere in osebno-

stno rast,
– zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 

treh mesecev.
Kandidati, ki izpolnjujete zgoraj navedene razpi-

sne pogoje in se znotraj njih tudi prepoznate, vljudno 
vabljeni, da pošljete svoj podroben življenjepis (CV) 
v slovenskem in angleškem jeziku na elektronski naslov: 
info@teniskazveza.si do 30. 7. 2013, s pripisom »Za 
delovno mesto vodja marketinga in informatike«.

Postanite del uglednega in strokovnega tima, kjer 
boste dobili priložnost za dokazovanje svojih sposob-
nosti. Vaša prizadevanja in uspehi bodo opaženi in 
primerno nagrajeni.

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.
Teniška zveza Slovenije
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Št. 74/2013 Ob-3195/13

Spremembe
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije objavlja spremembo javnega povabila k prijavi 
za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.

V javnem povabilu k prijavi za sofinanciranje šolnin 
za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih 
letih od 2007/2008 do 2012/2013 (Uradni list RS, št. 6/11 
in 26/12) se 5. točka spremeni tako, da se glasi:

»5. Znesek sredstev javnega povabila
Skupni znesek sredstev, ki so na razpolago za 

sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013, 
je 8.138.785,03 EUR.

Javno povabilo financirata Evropska unija ter Mi-
nistrstvo RS za šolstvo in šport. Prispevek Evropskega 
socialnega sklada je 85 %, prispevek Ministrstva RS za 
šolstvo in šport je 15 %.

Druge objave

2011 2012 2013

PP 6909 – ESS0713
EU udeležba (85,00 %) 1.363.644,09 EUR 3.029.766,27 EUR 2.524.556,92 EUR

PP 6953 – ESS0713
slovenska udeležba (15,00 %) 240.643,08 EUR 534.664,64 EUR 445.510,04 EUR

Skupaj 1.604.287,17 EUR 3.564.430,90 EUR 2.970.066,96 EUR

Če bo v letih 2011 in 2012 prispelo več popolnih 
vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo vlaga-
teljem izplačana sredstva iz sredstev proračuna v na-
slednjem letu.

V primeru porabe sredstev pred iztekom javnega 
povabila bo sklad na spletnih straneh objavil obvestilo 
o zaključku Javnega povabila.«

Ostalo besedilo javnega povabila ostane nespre-
menjeno.

Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (http://www.skladkadri.si).

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob3182/13

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 18SUB-OB13 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 

energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 18SUBOB13 Nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb (Uradni list RS, št. 3/13), zaključen, ker 
so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagate-
ljev že presegle vsa razpisana sredstva.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. do 39. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10, 42/12, 24/13), Na-
črta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leti 2013 in 2014 in Sklepa občinskega sveta, 
sprejetega na 22. redni seji dne 13. 6. 2013 naslednje

javno zbiranje ponudb

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

2. Opis predmeta prodaje:
1) zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del 

št. 2, v stavbi št. 369, k.o. 2144 – Bistrica (ID 5763580) 
z ID znakom 21443692; dvosobno stanovanje v 2. 
etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 61,97 m2 (po SIST 
ISO 9836), v stanovanjski stavbi na naslovu Kovorska 
cesta 15, Tržič, z ident. številko stavbe 2144369, sto-
ječe na parc. št. 225/3, k.o. 2144 – Bistrica. Stanova-
nje je oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno 
najemnino.

Izhodiščna cena je 52.800,00 EUR. Cena je nave-
dena brez davščin, ki jih plača kupec.

2) zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del 
št. 2, v stavbi št. 372, k.o. 2144 – Bistrica (ID 5707277) 
z ID znakom 21443722; dvosobno stanovanje v 2. 
etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 59,44 m2 (po SIST 
ISO 9836), v stanovanjski stavbi na naslovu Kovorska 
cesta 21, Tržič, z ident. številko stavbe 2144372, sto-
ječe na parc. št. 226/3, k.o. 2144 – Bistrica. Stanova-
nje je oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno 
najemnino. Najemnik je stanovanje obnovil na lastne 
stroške, vlaganja pa so ocenjena na sedanjo vrednost 
9.520,61 EUR. Najemnik ima v skladu z najemno po-
godbo predkupno pravico, zato bo Občina Tržič v roku 
7 dni po odpiranju ponudb stanovanje ponudila najemni-
ku v odkup po ceni, kot jo bo ponudil najboljši ponudnik 
v okviru javnega zbiranja ponudb (ponudbena cena) ter 
pod pogoji, kot so določeni v 19. točki tega javnega zbi-
ranja ponudb. V primeru, da bo najemnik v roku 30 dni 
od prejema ponudbe Občine Tržič uveljavil predkupno 
pravico, se stanovanje proda najemniku – predkupnemu 
upravičencu.

Izhodiščna cena je 52.900,00 EUR. Cena je nave-
dena brez davščin, ki jih plača kupec. Kupec se poleg 
kupnine zaveže najemniku plačati vrednost lastnih vla-
ganj v višini 9.520,61 EUR.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno 
oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj 
ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi 
ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Tržič (Komisija):

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe,

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah določili najugodnejši ponudniki.

V primeru, da bo najemnik uveljavljal predkupno 
pravico, se prodajna pogodba sklene z njim.

5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik 
ali predkupni upravičenec, oziroma kupec je dolžan 
kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje 
v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke, je bistvena se-
stavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtoma-
tično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem 
roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati var-
ščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega 
zbiranja ponudb oziroma, ki jo je predkupni upravičenec 
plačal ob izjavi, da uveljavlja predkupno pravico.

7. Pisne ponudbe lahko ponudniki oddajo v zaprti 
kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za na-
kup stanovanja pod zap. št. ___ – Ne odpiraj«, in sicer 
osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, ali priporočeno po pošti na naslov: 
Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 
Tržič. Pisne ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma 
morajo biti vročene osebno najkasneje do 4. 9. 2013, 
do 13.45.

8. Ponudniki so dolžni do 4. 9. 2013, do 13.45 pla-
čati varščino v višini 10 % od ponujene cene. Plačilo 
varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za 
upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na 
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, 
št. 013310100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna 
plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za 
nakup stanovanja pod zap. št. ____«.

9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno ozna-
čenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) 
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 4. 9. 
2013, ob 14. uri za stanovanje pod zap. št. 1 in ob 14.30 
za stanovanje pod zap. št. 2.

10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve 
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost 
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponu-
dnikom, je izključena.

11. Plačana varščina, brez obresti, bo po konča-
nem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim 
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, v primeru uveljavlja-
nja predkupne pravice pa vsem ponudnikom, in sicer 
v roku 15 dni od dneva, ko poteče 30 dnevni rok za 
uveljavljanje predkupne pravice.

12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi 
pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremični-
ne pri Tomažu Ropretu, tel. št.: 04/5971527.

13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tr-
žič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do 
sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano 
varščino brez obresti.

14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 
državljani Republike Slovenije in državljani držav članic 
EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah 
EU.

15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje 
dokumente:

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – 
osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, 
samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma za-
stopnike),

– številko transakcijskega računa za primer vračila 
varščine ter davčno številko,

– priglasitveni list DURS (le za samostojne podje-
tnike posameznike),

– redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne 
osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vlo-
žitve ponudbe,
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– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v po-
stopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudni-
ka zastopa pooblaščenec,

– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema 

vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb ter da je se-
znanjen, da je stanovanje oddano v najem za nedoločen 
čas ter da ima najemnik predkupno pravico.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listi-
ne predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjeva-
li pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni 
iz postopka.

16. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (ne-
pravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopol-
ne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal 
ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.
18. Izročitev stanovanja v posest kupcu se opravi 

po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
19. Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe s predku-

pnim upravičencem (stanovanje pod zap. št. 2):
Občina Tržič stanovanje proda najemniku – predku-

pnemu upravičencu pod pogoji:
– da predkupni upravičenec v roku 30 dni od pre-

jema obvestila o prodaji stanovanja, s pisno in podpisa-
no izjavo Občini Tržič sporoči, da uveljavlja predkupno 
pravico za nakup stanovanja po ceni, kot jo bo ponudil 
najboljši ponudnik v okviru javnega zbiranja ponudb (v 
nadaljevanju – ponudbena cena),

– da predkupni upravičenec k pisni izjavi predloži 
potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od ponudbene 
cene,

– da predkupni upravičenec v pisni izjavi soglaša, 
da bo prodajno pogodbo sklenil v roku 15 dni od dne, 
ko bo Občina Tržič prejela njegovo pisno izjavo o uve-
ljavljanju predkupne pravice, ter da soglaša, da sme 
Občina Tržič v primeru, da v navedenem roku ne sklene 
prodajne pogodbe, zadržati njegovo varščino,

– da soglaša s pogoji iz 5., 6., 17., 18., 21., 22. in 
23. točke tega besedila javnega zbiranja ponudb.

20. V primeru, da predkupni upravičenec ne bo uve-
ljavljal predkupne pravice, bo Občina Tržič z najugodnej-
šim ponudnikom sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh 
od poteka roka 30 dni, v katerem bi predkupni upraviče-
nec lahko uveljavil predkupno pravico. Če izbrani ponu-
dnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz 
razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima 
pravico zadržati varščino tudi v primerih, ki so določeni 
v prodajni pogodbi.

21. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo na 
stroške kupca uredila Občina Tržič.

22. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko over-
jeno zemljiško knjižno dovolilo po prejemu celotne ku-
pnine.

23. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-
nokupljeno«.

24. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tr-
žič, www.trzic.si.

Občina Tržič
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Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart 
v Slovenskih goricah na podlagi 80.f člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 27/08 Odl.US: Up2925/0715, UI21/0718, 
76/08, 100/08 Odl. USI427/060, 79/09, 14/10 Odl. US: 
UI267/0919, 51/10, 84/10 Odl. US: UI176/0810), 
28. in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem dr-
žave in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), 
7. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) in Sklepa Občinskega 
sveta Občine Lenart, sprejetega na 2. redni seji dne 
20. 1. 2011, objavlja

javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja  

Občine Lenart
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je naslednje stanovanje:

Zap. 
št.

Naslov, kjer se 
stanovanje nahaja

Številka 
stanovanja

Parc. št. ID št.
k.o.

Površina m2 Cena EUR

1. Jurovska cesta 14/e, 
2230 Lenart

13/I parc. št. 300/15, k.o. Lenart  
v Slov. goricah
ID 5638798, vpisano pod 
št. 532115913

90,26 m2 110.000,00

2. Postopek sprejemanja ponudb
Ponudbe se bodo sprejemale v roku 15 dni od 

dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS, na 
naslovu Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, 
vložišče, soba št. 6, v I. nadstropju. Pošiljke oddane po 
pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, 
v zgoraj navedenem roku.

Upoštevane bodo podpisane in popolne ponudbe. 
Ponudbe morajo biti v zaprti in pravilno označeni kuverti: 
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja«. Ponudbe, 
ki bodo vsebovale nižjo ceno predmeta prodaje, kot je 
določena v javni ponudbi, ne bodo upoštevane. Prijavna 
dokumentacija se dvigne v vložišču Občine Lenart, Trg 
osvoboditve 7, Lenart, soba 6, I. nadstropje.

3. Vsebina popolne ponudbe:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«,
– priloženo originalno potrdilo o plačilu 10 % vre-

dnosti predmeta prodaje, za katerega se daje ponudba,
– številko transakcijskega računa ponudnika, na 

katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele 
ponudbe,

– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje drža-
vljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz so-
dnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za 
pravne osebe.

4. Cena: cena predstavlja ocenjeno tržno vre-
dnost predmeta prodaje in je fiksna. Cena vključuje 
tudi solastnino na pripadajočem delu skupnih prostorov, 
naprav in zemljišču. Kupec je poleg kupnine dolžan pla-
čati tudi davek na promet nepremičnin, v višini 2 % od 
cene predmeta prodaje.

5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba s kupcem bo 
sklenjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

6. Način in rok plačila: ponudnik mora k svoji vlogi 
oziroma k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plači-
lu varščine za resnost ponudbe in sicer v višini 10 % 
vrednosti predmeta prodaje, za katerega vlaga ponud-
bo. Varščina bo vračunana v kupnino. Izbrani ponudnik 
mora plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve pogod-
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be. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti 
vrnjena na njegov transakcijski račun, v roku 8 dni po 
odpiranju ponudb.

7. Merila za izbiro in drugi pogoji
A. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko 

sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic 
Evropske unije in pravne osebe s sedežem v državah, 
ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje 
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogo-
je veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice 
tujcev na nepremičninah v RS.

B. Ponudnik mora do oddaje ponudbe plačati 
10 % varščine na transakcijski račun Občine Lenart, 
št. 012580100010543, odprt pri Banki Slovenije ter 
k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu. Številka 
za sklic pri plačilu varščine je št. stanovanja, objavljena 
v javni ponudbi.

C. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne 
pogodbe v predpisanem roku, ostane varščina proda-
jalcu.

D. Kupcu se vplačana varščina vračuna v kupnino, 
ki se ustrezno zniža.

E. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (da-
vek, stroški overitve, takse in drugo) nosi kupec.

F. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake 
posameznega predmeta prodaje.

G. Prodajalec si pridržuje pravico, da za predmet 
prodaje ne izbere nobenega od ponudnikov.

H. Kupec pridobi lastninsko pravico na posamič-
nem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine in 
vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo 
nepremičnine.

I. Vse dodatne informacije glede prodaje nepremič-
nin dobite na Občini Lenart, tel. 02/7291320, Brigita 
Rojs in Martin Breznik, tel. 02/7291322.

J. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni 
najkasneje v roku tri dni po preteku roka, ki je določen 
za sprejemanje ponudb.

Občina Lenart

Št. 47845/20135 Ob3181/13

Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 
75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13), Načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Zreče za leto 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega 

zbiranja ponudb: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 
3214 Zreče, tel. 03/7571700, faks 03/5762498, epo-
šta: info@zrece.eu.

2. Predmet prodaje in izklicna cena: nepremičnine 
po seznamu

2.1. Mansardno stanovanje v Vitanju
Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanj-

ski stavbi in sicer posamezni del št. 17 v stavbi 101, 
k.o. 1095Vitanje, z ID znakom 109510117, v izme-
ri 41,05 m2, na naslovu: Na gmajni 2, 3205 Vitanje. 
Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi 
pravicami. Etažna lastnina je urejena.

Izklicna cena za stanovanje znaša 34.000,00 EUR. 
V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

Višina varščine znaša 3.400,00 EUR.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od 

izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zre-
če, odprt pri Banki Slovenije, št. 013440100003613, 
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina 
– stanovanje Vitanje«. Plačana varščina se izbranemu 
ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpi-
su ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh 
po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom var-
ščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem 
razpisu.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena.

2.2. Kompleks Obore, k.o. 1100 – Zreče
Predmet prodaje je kompleks dveh nezazida-

nih stavbnih zemljišč s parc. št. 886/42, z ID znakom 
1100886/420, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 416 m2 in 
parc. št. 886/43, z ID znakom 1100886/430, k.o. 1100 
– Zreče, v izmeri 89 m2. Nepremičnini nista obremenjeni 
s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški 
knjigi je urejeno.

Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posamezne 
nepremičnine ni možen) in nista komunalno opremljeni. 
V naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči pri-
merni, za gradnjo stanovanjskega objekta. Komunalni 
vodi so v neposredni bližini nepremičnine. Bodoči kupec 
se zavezuje zgraditi priključke s soglasji posameznega 
upravljavca komunalne infrastrukture.

Čez nepremičnino s parc. št. 886/42 z ID znakom 
1100886/420, k.o. 1100 – Zreče je zgrajen magistralni 
vod za javni vodovod z jaški in zapornimi ventili v lasti 
Občine Zreče.

Kupec se z nakupom predmetnih nepremičnin hkra-
ti z izvedbo prenosa lastninske pravice na njegovo ime, 
zaveže ustanoviti služnostno pravico v korist prodajalca 
za namen gradnje, vzdrževanja, popravil in nadzora vo-
dovodnega sistema. Ustanovitev navedene služnosti je 
bistvena sestavina pravnega posla.

Izklicna cena obeh nepremičnin, v skupni izmeri 
505 m2 znaša 27.775,00 EUR (55 EUR/m2). V ceno ni 
vštet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Višina varščine znaša 2.777,50 EUR.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od 

izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zre-
če, odprt pri Banki Slovenije, št. 013440100003613, 
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina 
– kompleks obore«. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu 
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh 
po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom var-
ščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem 
razpisu.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena.

2.3. Kompleks Mladinska ulica, k.o. 1100 – Zreče
Predmet prodaje je kompleks dveh nezazida-

nih stavbnih zemljišč s parc. št. 927/3, z ID znakom 
1100927/30, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 426 m2 in 
parc. št. 935/21 z ID znakom 1100935/210, k.o. 1100 – 
Zreče, v izmeri 594 m2. Nepremičnini nista obremenjeni 
s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški 
knjigi je urejeno.

Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posame-
zne nepremičnine ni možen) in v naravi predstavljata 
nezazidani stavbni zemljišči primerni, za gradnjo večsta-
novanjskega objekta. Komunalni vodi so v neposredni 
bližini nepremičnine. Bodoči kupec se zavezuje zgraditi 
priključke s soglasji posameznega upravljavca komu-
nalne infrastrukture.
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Izklicna cena obeh nepremičnin v skupni izmeri 
1.020 m2 znaša 56.100,00 EUR (55 EUR/m2). V ceno ni 
vštet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Višina varščine znaša 5.610,00 EUR.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od 

izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zre-
če, odprt pri Banki Slovenije, št. 013440100003613, 
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varšči-
na – kompleks Mladinska ulica«. Plačana varščina se 
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, 
ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnje-
na v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, 
določene v tem razpisu.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena.

2.4. Kompleks Pasja gorca, k.o. 1105 – Škalce
Predmet prodaje je kompleks dveh nezazida-

nih stavbnih zemljišč s parc. št. 127/2, z ID znakom 
1105127/20, k.o. 1105 – Škalce, v izmeri 1.812 m2 in 
parc. št. 127/3, z ID znakom 1105127/30, k.o. 1105 – 
Škalce, v izmeri 276 m2. Nepremičnini nista obremenjeni 
s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški 
knjigi je urejeno.

Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posame-
zne nepremičnine ni možen) in nista komunalno opre-
mljeni. V naravi predstavljata nezazidani stavbni ze-
mljišči primerni, za gradnjo večstanovanjskega objekta. 
Komunalni vodi so v neposredni bližini nepremičnine. 
Bodoči kupec se zavezuje zgraditi priključke s soglas-
ji posameznega upravljavca komunalne infrastrukture.

Izklicna cena obeh nepremičnin v skupni izmeri 
2.088 m2, znaša 88.740,00 EUR (42,5 EUR/m2). V ceno 
ni vštet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača 
kupec.

Višina varščine znaša 8.874,00 EUR.
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od 

izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zre-
če, odprt pri Banki Slovenije, št. 013440100003613, 
sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »var-
ščina – kompleks Pasja gorca«. Plačana varščina se 
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, 
ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnje-
na v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, 
določene v tem razpisu.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena.

3. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videnoku-

pljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogod-
be ne bodo mogoče.

Pri nepremičnini pod zap. št. 2.2. se kupec zaveže 
ustanoviti služnostno pravico v korist prodajalca za na-
men gradnje, vzdrževanja, popravil in nadzora vodovo-
dnega sistema.

Pri nepremičninah pod zap. št. 2.2., 2.3. in 2.4., 
komunalni prispevek za nepremičnine ni zajet v ceni in 
se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja 
v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponu-
dnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno 
z veljavnim zazidalnim načrtom.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:

a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo 
prispeti v zaprti kuverti najkasneje do torka, 13. 8. 2013 
do 8.30, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 
3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje po-
nudb – zaporedno številko nepremičnine za katero daje 

ponudbo npr. 2.1. stanovanje Vitanje ali 2.2. kompleks 
obore«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
naslov ponudnika.

b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike 
Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem 
v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pra-
vočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje 
podatke in listine:

– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, 
naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, 
EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopi-
jo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, 
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, 
transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika ozi-
roma podpisnika pogodbe);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna 
ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene;

– pravne osebe, ki imajo sedež v EU predložijo izpis 
iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, 
iz katerega je razvidno, da imajo sedež v EU;

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne 
cene na račun Občine Zreče;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi 
pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremič-
nine, za katero daje ponudbo, poznano.

c) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–
kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremični-
ne (kompleksa) umakne ali dopolni do roka za sprejem 
ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika 
ponudbe se varščina ne vrne.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj 
v višini izklicne cene. S ponudniki, ki bodo podali ena-
kovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnje-
vanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel 
dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo ceno.

f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb.

h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo iz-
veden v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse 
pogoje, določene v tem razpisu.

5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v torek, 13. avgusta 2013, 

v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 
Zreče, in sicer:

– ob 9. uri za 2.1. – Mansardno stanovanje v Vitanju
– ob 9.30 za 2.2. – Kompleks Obore
– ob 10. uri za 2.3. – Kompleks Mladinska ulica
– ob 10.30 za 2.4. – Kompleks Pasja gorca.
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se 

morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb iz-
kazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom 
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravna-
vala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh 
po javnem odpiranju ponudb.

6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba 

v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno 
kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun 
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Občine Zreče, št. 013440100003613, odprt pri Banki 
Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla. Občina Zreče bo 
izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pra-
vice na nepremičnini (kompleksu) v zemljiško knjigo po 
prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi 
s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske 
overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema 
obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, 
ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko 
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega naju-
godnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki 
pogodbe noče podpisati.

7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega 
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pro-
daji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma 
lahko ustavi začeti postopek prodaje za vse nepremič-
nine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem 
primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 
8 dni brez obresti.

8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja 

ponudb in o predmetnih nepremičninah dobite pri Mateji 
Čremošnik, epošta: mateja.cremosnik@zrece.eu, po 
tel. 03/7571705 ali 051/610371 ali v času odsotno-
sti pri Poloni Matevžič, epošta: polona.matevzic@zre-
ce.eu, po tel. 03/7571712.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem tele-
fonskem dogovoru.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem 
listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni 
strani Občine Zreče: www.zrece.eu.

Občina Zreče

Št. 35211/2013, 35288/2011, 
47867/201114 Ob3193/13

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in na pod-
lagi sklepov občinskega sveta št. 0326/20129 z dne 
27. 9. 2012, št. 0326/201210 z dne 27. 9. 2012 in 
št. 0326/201311 z dne 27. 6. 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež organizatorja: Občina Sežana, Par-
tizanska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
2.1. Poslovni prostor Lokev 104, 6219 Lokev:
– Poslovni prostor v neto tlorisni površini 184,5 m2, 

označen z ID znakom 24591341, posamezni del št. 1, 
v stavbi št. 134, k.o. 2459 – Lokev (ID 5475827), ki leži 
na parceli št. *42/4, k.o. Lokev, na naslovu Lokev 104, 
6219 Lokev (v nadaljevanju: Lokev 104);

– Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Lo-
kev. V neposredni bližini se nahaja vaška cerkev. Objekt 
je dostopen z državne ceste;

– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 26.660,00 €. 
V izhodiščni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki ga plača kupec.

Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima 
sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Na po-
slovnem prostoru obstaja predkupna pravica.

Lokacija in namembnost prodajanega poslovnega 
prostora:

Poslovni prostor se nahaja na območju, ki ga ureja 
Odlok o splošnih merilih PUP za naselja v Občini Se-
žana (Uradni list RS, št. 81/02, 86/02 – popr.) in Odlok 
o podrobnih merilih PUP za naselja v Občini Sežana 
(Uradni list RS, št. 82/02, 86/02 – popr.) – območje 
urejanja KS Lokev/naselje Lokev/območje urejanja »Je-
dro vasi« z oznako P13N1S2, ki je naselje s strnjeno 
mešano gradnjo s centralnimi in javnimi funkcijami ter 
stanovanji s spremljajočimi dejavnostmi.

2.2. Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje:
– Poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) 

v neto tlorisni površini 194,11 m2, označen z ID zna-
kom 24328112, posamezni del št. 12, v stavbi št. 81, 
k.o. 2432Dutovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah 
št. 3246/19 in 3246/20, k.o. Dutovlje, na naslovu Duto-
vlje 60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju: Dutovlje 60a);

– Poslovni prostor se nahaja v središču naselja 
Dutovlje. V neposredni bližini so še prostori Telekoma, 
pošte, banke in trgovine. Objekt je dostopen z državne 
ceste, pred objektom je javno parkirišče;

– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 125.800,00 €. 
V izhodiščni ceni ni zajet 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki ga plača kupec.

Lokacija in namembnost prodajanega poslovnega 
prostora:

Poslovni prostor se nahaja na območju, ki ga ureja 
Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev 
za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 
86/02 – popr.) Odlok o podrobnih merilih prostorskih 
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja 
KS Dutovlje/naselje Dutovlje/območje urejanja: »Sta-
rejše jedro naselja« z oznako – P7N2S1, ki je central-
no naselje z javnimi in tranzitnimi funkcijami (šolstvo, 
zdravstvo, trgovina, ….) in stanovanja s spremljajočimi 
dejavnostmi.

2.3. Nezazidano stavbno zemljišče:
– Zemljišče parc. št. 2589/60 travnik, v izmeri 

813 m2, k.o. 2435Križ;
– Zemljišče se nahaja na skrajnem vzhodnem robu 

naselja Križ;
– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 59.500,00 €. 

V izhodiščni ceni ni zajet 22 % davek na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

Lokacija in namembnost zemljišča:
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok 

o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za 
naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 
86/02 – popr.) in Odlok o podrobnih merilih prostorskih 
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja KS 
Tomaj/naselje Križ/območje ureditvene enote – P30N3-
S2, ki je namenjeno stanovanjem in spremljajočim de-
javnostim.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Varščina:
4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postop-

ku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino 
za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti 
nepremičnine. Ponudbi za nakup nepremičnine je treba 
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:

– za poslovni prostor pod zaporedno št. 2.1. – Lo-
kev 104, 2.666,00 EUR;

– za poslovni prostor pod zaporedno št. 2.2. – Du-
tovlje 60a, 12.580,00 EUR;

– za zemljišče pod zaporedno št. 2.3. – nezazidano 
stavbno zemljišče Križ, 5.950,00 EUR.



Stran 2158 / Št. 60 / 19. 7. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka 
za zbiranje ponudb na transakcijski račun Občine Seža-
na, št. 013110100005909 s pripisom:

– št. 35211/2013, za poslovni prostor Lokev 104,
– št. 35288/2011, za poslovni prostor Dutovlje 60a,
– št. 47867/2011, za nezazidano stavbno zemlji-

šče Križ.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem 

postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno 
priložiti dokazilo.

4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. 
Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da 
ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepre-
mičnine umakne.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, Občina Sežana obdrži varščino.

4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izbo-
ru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna 
v kupnino.

5. Prodajni pogoji in merila:
5.1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj iz-

hodiščno ceno.
5.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 

kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od dru-
ge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več 
ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo 
isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove 
najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se 
z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugo-
dnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklic-
no ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

6. Pogoji sodelovanja:
6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom 
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah 
v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne po-
nudbe.

6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo 

kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO 
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno 
oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziro-
ma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustrezne-
ga registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za 
pravne osebe, s.p. (izpisek iz sodnega registra ali iz 
poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni))

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na promet ne-

premičnin oziroma davka na dodano vrednost), ki ne 
sme biti nižja od izhodiščne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor 
ponudba tudi v roku določenem za dopolnitev ne bo 
popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

7. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremični-

ne dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen 
v razpisu.

– Izbrani ponudnik plača davek na promet nepre-
mičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške 
overitve podpisa pri notarju in morebitne druge stroške 
v zvezi z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine 
v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana.

– Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka 
za predložitev ponudb.

– Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi številko 
transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika 
za morebitno vračilo vplačane varščine.

8. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 10 dni po 

izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri 
obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve 
o izbiri najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi po-
stopka.

– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena.

V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo 
Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od 
odpiranja prispelih ponudb.

9. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti ku-

poprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od pre-
jema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano 
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnine.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg ku-
pnine tudi davčne dajatve (2 % davek na promet nepre-
mičnin oziroma 22 % davek na dodano vrednost) in stro-
ške notarskih overitev. Zemljiško knjižni prenos na svoje 
stroške vrši kupec. Ustrezno zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško 
knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupni-
ne (opomba:v tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč).

10. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
10.1. Ponudba se šteje za pravočasno, če jo orga-

nizator prejme do vključno 2. 8. 2013, do 11 ure.
10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici z pripisom:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega pro-

stora Lokev 104, Lokev«
»Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega pro-

stora Dutovlje 60 a, Dutovlje«
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nezazidanega 

stavbnega zemljišča Križ«
naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine 

Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo 
priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska 
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cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni ozna-
čena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja 
za pravočasno odpiranje ponudbe.

10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obraz-
cih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvi-
gnejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba 
št. 1) ali na spletni strani, www.sezana.si.

10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod 
izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne), ne 
bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku 
za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb:
11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga 

bo s sklepom imenovana komisija dne 5. 8. 2013, ob 
10. uri, v mali sejni sobi Občine Sežana.

11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim 
pooblastilom ponudnika.

12. Informacije in ogled: podrobnejše informaci-
je v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na 
tel. 05/7310111 ali 05/7310118. Ogled nepremičnine, 
ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Ob-
čine Sežana, po predhodnem dogovoru.

Občina Sežana

 Ob-3194/13

Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 
94/07, 100/09, 49/10 in 34/11) in sprejetega sklepa 
občinskega sveta št. 9000004/20135 z dne 16. maja 
2013 o spremembi letnega načrta pridobivanja in raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kuzma 
za leto 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kuzma

1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 
Kuzma, tel. 02/5558016, faks 02/5558018.

2. Predmet prodaje:
a) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trd-

kova 16): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče 
parc. št. 1569/1 (stanovanjska hiša, v izmeri 63 m2, 
gospod. poslopje, v izmeri 45 m2 in dvorišče, v izmeri 
1478 m2); kmetijska zemljišča parc. št. 923 (gozd), v iz-
meri 2110 m2, parc. št. 978 (gozd), v izmeri 608 m2, parc. 
št. 986 (gozd), v izmeri 249 m2, parc. št. 934 travnik), 
v izmeri 781 m2.

Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša sku-
paj z 22 % DDV 20.993,95 €.

b) nepremičnine v k.o. Gornji Slaveči: kmetijska 
zemljišča parc. št. 836 (njiva), v izmeri 722 m2 po 
ceni 180,50 € m2 in parc. št. 93/2, v izmeri 123 m2 po 
ceni 24,60 €; nepremičnine v k.o. Dolič: kmetijska zemlji-
šča parc. št. 115 (pašnik), v izmeri 107 m2 po ceni 21,40 € 
in parc. št. 866 (gozd), v izmeri 803 m2; nepremični-
ne v k.o. Trdkova: kmetijska zemljišča parc. št. 1641 
(pašnik), v izmeri 4064 m2 po ceni 812,80 € in parc. 
št. 1569/2 (travnik), v izmeri 2069 m2 po ceni 724,15 €.

3. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih je v ceno 
vključen 22 % davek na dodano vrednost. Davek na 
promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga plača pro-
dajalec.

Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik na 
Občino Kuzma predloži ponudbo za odkup zgoraj nave-
denih nepremičnin, na Upravno enoto Murska Sobota pa 
izjavo o sprejemu ponudbe za nakup kmetije ali kmetij-
skega zemljišča ter gozda.

4. Vsa navedena kmetijska zemljišča se bodo od-
prodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ, UPB1, Uradni list RS, št. 55/03), ponudbe za 
njihovo prodajo pa bodo izobešene na oglasni deski 
Upravne enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter na 
enotnem državnem portalu euprava.

5. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-
nokupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upošteva-
ne. Vsa navedene nepremičnine se prodajajo kot celota.

6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni 
od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavi-
tve računa s strani prodajalca. V nasprotnem primeru je 
pravni posel neveljaven.

7. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbi-
ranja ponudb, mora plačati stroške notarja, vpisa v ze-
mljiško knjigo in ostale stroške.

8. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične osebe, ki so 
državljani ene od članic Evropske skupnosti ter pravne 
osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki 
so članice Evropske skupnosti.

9. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so predmet 
prodaje so določene v skladu s cenitvijo cenilca grad-
bene stroke.

10. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki po-
nudijo višjo ceno od izhodiščne in predložijo program 
prenove objektov, kjer mora biti opisana namembnost 
objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek 
prenove ter oživitve objekta na podeželju.

11. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora 

vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov 

stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter namembnost 

kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za 

katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni 

ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo 

davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične ose-
be oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike ali 
izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni.

b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor 
ponudnikov opravi komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premoženjem in po za-
ključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki 
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najka-
sneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in 
ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudni-
kom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti 
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, 
ne da bi za to navedel razloge.

d) Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15. dneh 
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe 
skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od po-
godbe odstopil.

e) Ponudnik po podpisu prodajne pogod-
be v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje 
v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Kuzma, 
št. 012560100011902.
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f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku 
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma 
razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za 
izpolnitev.

12. Premoženje preide v lastništvo kupca šele ta-
krat, ko je kupnina v celoti plačana.

13. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuz-
ma, najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in v uradnem občinskem 
glasilu Uradne objave Občine Kuzma. Na hrbtni strani 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.

Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno na-
vedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a) 
ali b)«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene 
ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri.

14. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše 
informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Obči-
ne Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, 
tel. 02/5558016 oziroma 041/327388. Ogled je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

Občina Kuzma

Št. 478265/2013 Ob3196/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju 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 in 42/12) in 7. člena Statuta Ob-
čine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) objavlja Občina 
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa 
županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, 
matična št: 5880254, ID za DDV: SI83111697.

2. Predmet prodaje in opis predmeta odprodaje
Prodaja nepremičnine parc. št. *119/0, stavbišče, 

v izmeri 162 m2, k.o. 1538Dolenja Podgora.
Na zemljišču parc. št. *119/0, k.o. 1538 – Dolenja 

Podgora stoji hiša, ki ni uporabna in ni vzdrževana že 
daljše obdobje, obnova ali posodobitev bi bila nesmotrna. 
Predmetni objekt ni vpisan v evidenco stavb pri GURS.

Odprodaja nepremičnine parc. št. *119/0, stavbišče, 
v izmeri 162 m2, k.o. 1538 – Dolenja Podgora se izvede 
pod pogojem, da zainteresirani kupec naroči in poskrbi, 
da se v roku 1. leta od sklenitve prodajne pogodbe po 
tem razpisu v ustreznem geodetskem postopku uskladi 
katastrsko stanje nepremičnine z dejanskim stanjem, 
saj po delu zemljišča, ki je predmet odprodaje poteka 
javna pot, ki ni predmet odprodaje. Vse stroške pove-
zane z geodetsko odmero nepremičnine in uskladitvijo 
katastrskega stanja z dejanskim stanjem za nepremič-
nino, ki je predmet razpisa in vrisom poti, krije kupec 
nepremičnine. Kupec se tudi sam zavezuje pridobiti so-
glasje lastnikov nepremičnine parc. št. 1471/1, k.o. 1538 
Dolenja Podgora, na podlagi katerega se bo izvedel vris 
poti, ki poteka tudi po tej nepremičnini in ustrezna so-
glasja lastnikov mejnih nepremičnin, ki bodo udeleženi 
kot stranke v geodetskem postopku uskladitve kata-
strskega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnino 
parc. št. *119/0, k.o. 1538 Dolenja Podgora. Po izvedbi 
geodetske odmere, ko bo znana površina zemljišča, ki 
bo predmet odprodaje oziroma nova ident. parc. št., se 
v aneksu, ki se bo sklenil k prvotni osnovni pogodbi, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije, določi nov iden-

tifikacijski znak nepremičnine, površina nepremičnine, 
kupnina za nepremičnino in zemljiško knjižno dovolilo. 
Kupnina za nepremičnino bo enaka ponujeni ceni po-
nudnika z upoštevanim indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin v času sklenitve aneksa k osnovni pogod-
bi. Kolikor kupec ne uspe uskladiti katastrskega stanja 
z dejanskim stanjem nepremičnine v navedenem roku, 
se pogodba šteje za razvezano in je prodajalec iz tega 
naslova napram kupcu razbremenjen kakršnekoli od-
škodninske odgovornosti.

Nepremičnina se odprodaja po načelu »videno–ku-
pljeno«. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da 
mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepre-
mičnine, ki jo kupuje in iz navedenega naslova napram 
prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih 
zahtevkov.

V postopku javnega zbiranja ponudb se bo najprej 
ugotovil najugodnejši ponudnik.

3. Izhodiščna cena za nepremičnino znaša: 
18,52 EUR/m2.

V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost 
(22 % DDV), ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, pla-
čati na ponujeno ceno.

4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 

pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici 
EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge 
države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, 
ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratifi-
cira Državni zbor RS in izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
nepremičnine na območju Republike Slovenije.

6. Rok in način oddaje ponudbe
Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponu-

dniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo 
v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pi-
sne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici dostaviti do 
vključno 13. 8. 2013, do 8. ure dopoldan.

Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine 
vidno (poudarjeno) navedeno: Ne odpiraj! Ponudba za 
nakup nepremičnin!

7. Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 

sodnega registra in samostojni podjetniki izpis iz poslov-
nega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične 
osebe potrdilo o državljanstvu,

– fizične osebe in samostojni podjetniki posame-
zniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime 
in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno 
številko, številko transakcijskega računa,

– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje 
podatke: Naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, 
številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega 
zastopnika in podpisnika pogodbe,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb,

– ponujeno ceno, pri čemer ponujena cena (brez 
22 % DDV), ne sme biti nižja od izhodiščne cene,

– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji 
in celotno razpisno dokumentacijo,

– original dokazilo oziroma potrdilo o plačani var-
ščini,

– parafiran vzorec prodajne pogodbe (po razpisni 
dokumentaciji).

8. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo po-
nudbe vplačati varščino v višini 300,00 EUR. Varščino je 
potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, 
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št. 012170100015850, sklic: 00 478265/2013. Potrdilo 
oziroma kopijo potrdila o plačilu varščine mora ponu-
dnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba 
z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo, po 
končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbrane-
mu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, ne-
izbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ki bo ponudil 
najvišjo ceno za m2 zemljišča, ki je predmet odprodaje 
oziroma oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, 
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnej-
šega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nad-
zor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Črnomelj (v nadaljevanju Komisija), ki bo po 
zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnej-
šega ponudnika. Županja občine odloči o pravnem poslu 
in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom.

Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudnikov, lahko Komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v po-
nudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

10. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črno-
melj sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po opravlje-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe 
v navedenem roku, lahko Občina Črnomelj podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik 
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodaja-
lec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec 
pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega 
najugodnejšega ponudnika.

11. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik bo plačal kupnino po ceni, ki jo je 

ponudil v ponudbi z upoštevanim indeksom porasti cen 
življenjskih potrebščin, ki bo veljaven v času sklenitve 
aneksa k osnovni pogodbi; in sicer v roku 15 dni po izdaji 
računa s strani Občine Črnomelj.

Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziro-
ma kupcu všteje brezobrestno v kupnino.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru razdora 
pogodbe, ker ni bila v roku izvedena geodetska odmera 
kot je določeno s tem razpisom in postopek geodetske 
odmere ni bil pravnomočno končan, ima Občina Črno-
melj pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik 
plačal v postopku zbiranja ponudb. V primeru zamude 
plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dne-
va zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Za izpol-
njevanje obveznosti po prodajni pogodbi se upoštevajo 
določbe veljavnega Obligacijskega zakonika.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnino v last in 
posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško 
knjigo. Zemljiško knjižni predlog za vknjižbo lastninske 
pravice v zemljiško knjigo bo vložil prodajalec nepre-
mičnine.

12. Stroške overitve zemljiško knjižnega dovolila kri-
je prodajalec. Stroške DDV, stroške vknjižbe lastninske 
pravice v zemljiško knjigo, stroške geodetske odmere in 
uskladitve katastrskega stanja z dejanskim stanjem in 

morebitne druge stroške, povezane z realizacijo prav-
nega posla krije kupec.

13. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, 
ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepra-
vočasna ponudba), ali pravočasne vendar nepopolne 
ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v na-
sprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo 
vplačana varščina.

14. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu 
odpiranja ponudb.

15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 13. 8. 2013 
ob 8.30 dopoldan na sedežu Občine Črnomelj, v mali 
sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi 
ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s poo-
blastili. Odpiranje ponudb je javno.

16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni.

17. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za 
prodajo ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim 
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo po tem razpisu. 
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgo-
vornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma 
ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom brez-
obrestno povrne že plačana varščina. Ponudnikom se 
v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije.

18. Dodatne informacije in razpisno dokumenta-
cijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobo-
de 3, 8340 Črnomelj, kontaktna oseba Katarina Plut. 
(tel. 07/3061109, epošta: katarina.plut@crnomelj.si) 
oziroma na spletni strani občine http://www.crnomelj.si/.

Občina Črnomelj

Št. 430-97/2013 Ob-3211/13

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 
Slovenj Gradec objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih 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 24/11), Letnega načrta pridobivanja 
in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne obči-
ne Slovenj Gradec za leto 2013, ki je priloga k Odloku 
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 27/13) in sklepov Občinske-
ga sveta Mestne občine Slovenj Gradec (št. 16.1289 
z dne 10. 9. 2012, št. 11.4422 z dne 18. 6. 2013 in 
št. 5.3230 z dne 9. 7. 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  

v Mestni občini Slovenj Gradec
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Me-

stna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slo-
venj Gradec, matična številka: 5883903, davčna števil-
ka: SI92076912.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje so nepremičnine:
A. Stanovanjski objekt Cankarjeva 6/a), 2380 

Slovenj Gradec, neto tlorisna površina 582,20 m2, 
identifikacijska številka stavbe 8501586, stoječe na 
parc. št. 409/4, k.o. 850Slovenj Gradec. Izhodiščna 
cena nepremičnine znaša 80.000,00 EUR (varščina 
8.000,00 EUR). V ceni ni upoštevan davek na promet 
nepremičnin, ki ga plača kupec.
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B. Poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi 
Glavni trg 51, 2380 Slovenj Gradec, pritličje, v izme-
ri 29,30 m2, identifikacijska številka 850159510. Izho-
diščna cena poslovnega prostora znaša 33.690,00 EUR 
(varščina 3.369,00 EUR). V ceni ni upoštevan davek na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

C. Garaža na Gubčevi ulici, 2380 Slovenj Gradec, 
garažadel stavbe z ident. št. 85021658, neto tlori-
sna površina 14,53 m2. Izhodiščna cena 2.550,00 EUR 
(varščina 255,00 EUR). V ceni ni upoštevan davek na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Upravičenci do nakupa garaž so fizične osebe, ki 
so lastniki ali solastniki stanovanj v stanovanjskih blo-
kih Gubčeva ul. 5, 6, 7 in 8, s stalnim prebivališčem na 
istem naslovu.

D. Zemljišče parc. št. 304/6, k.o. 850Slovenj Gra-
dec (ID 6100270), površina 1362 m2. Izhodiščna cena 
47.670,00 EUR (varščina 4.767,00 EUR). V ceni ni upo-
števan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji prodaje:
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – ku-

pljeno.
Prodajna pogodba za nepremičnine pod točko A, 

B in D bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, 

so dolžni plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 
odstotkov vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže 
na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, 
št. 013120100010322, sklic 00 2001–vaša davčna šte-
vilka. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez 
obresti vrnjena v roku 30 dni po končani izbiri.

Davek na promet nepremičnin ter vse stroške v zve-
zi prenosom lastninske pravice (stroške notarskega za-
pisa ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime 
in svojo korist v zemljiški knjigi) plača kupec.

Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj do 
15. 9. 2013.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
zahtevane pogoje.

Besedilo razpisa in obrazec ponudbe je dosegljiv na 
spletnih straneh, www.slovenjgradec.si.

3. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti 
ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Po-
nudba za nakup poslovnih prostorov – Ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni na-
slov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je 7. 8. 2013, 
do 9. ure.

Zavezujoča ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in priloge:

– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za 
vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 

izhodiščne cene;
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-

roma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne 
smeta biti starejša od 30 dni,

– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 odstotkov 

izhodiščne cene nepremičnine,
– potrdilo o stalnem prebivališču (samo za nepre-

mičnino pod točko C),
– dokazilo o lastništvu stanovanja v večstanovanj-

skem objektu (samo za nepremičnino pod točko C),

– izjavo o sprejemanju vseh razpisnih pogojev,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 9. 

2013.
4. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbi-

ri pisno obveščeni. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu 
obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, 
bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano 
varščino.

5. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni 

po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, št. 013120100010322.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev 
lastninske pravice na nepremičnini.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo opravila posebna ko-

misija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 
15. 9. 2013 ob 10. uri, v sejni sobi Mestne občine Slo-
venj Gradec.

Na odpiranju ponudb se bodo ugotavljale ponujene 
cene posameznega ponudnika. Ugotavljanje vsebinske 
popolnosti vlog se bo opravilo v nadaljnjem postopku 
ocenjevanja. Vsi ponudniki bodo o izboru naknadno 
pisno obveščeni. Prav tako bodo obveščeni v primeru 
dodatnih pogajanj.

Pri odpiranju ponudb bodo upoštevane samo po-
polne ponudbe, ki bodo do roka iz 5. točke prispele 
v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge 
najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več 
ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo 
isto ceno (razpon manj kot 1.000,00 €), lahko komisija 
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe 
ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med 
najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se 
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki.

Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti 
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. 
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnej-
šim ponudnikom, je izključena.

7. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila do-
bijo interesenti na Mestni občini Slovenj Gradec, Odde-
lek za gospodarstvo pri kontaktni osebi Silvi Tomažič, 
tel. 02/8812155, elektronska pošta: silva.tomazic@slo-
venjgradec.si. Ogled nepremičnine je možen po predho-
dnem dogovoru.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 47800001/2013 Ob3214/13

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G) in v skladu 
s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 34/11, 
42/12, 24/13), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za 
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leto 2013 (Uradni list RS, št. 108/12) ter Letnim načrtom 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ro-
gatec v letu 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, 
matična številka: 5883938000, ID za DDV: SI 47348429.

2. Naziv in sedež upravljavca: ATRIJ d.o.o., Ljub
ljanska 20, 3000 Celje.

3. Opis predmeta prodaje: stanovanje številka 1 
na parc. št. 1041/4, k.o. Rogatec, z neto tlorisno po-
vršino 70,07 m2, vpisano v zemljiško knjigo pod ID 
5907483, s pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih delih in napravah stavbe. Stanovanje se nahaja 
v drugem nadstropju poslovnostanovanjskega objek-
ta, na naslovu Strmolska ulica 6 v Rogatcu, in obse-
ga kuhinjo 16,33 m2, sobo 12,07 m2, sobo 16,15 m2, 
kopalnico 5,77 m2, predprostor 7,15 m2, klet 8,29 m2 
in balkon 4,31 m2. Uporabna površina stanovanja zna-
ša 57,47 m2, ostala kvadratura predstavlja balkon in klet, 
s posebnim vhodom. Etažna lastnina je vzpostavljena. 
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima s proda-
jalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. 
Pri nakupu ima najemnik pod enakimi pogoji predkupno 
pravico.

V skladu z določili prostorskih aktov Občine Roga-
tec, se objekt nahaja v območju z oznako MS – SC1, 
to je območje urbanih središč, namenjeno opravljanju 
osebnih storitev, trgovinskih dejavnosti, hotelskih in po-
dobnih storitev ter stanovanjski dejavnosti.

Poslovnostanovanjski objekt se nahaja v obmo-
čju trškega jedra Rogatec, ki je v skladu z Odlokom 
o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni 
spomenik (Uradni list RS, št. 75/96) razglašen kot kul-
turni spomenik. Vsak gradbeni poseg v prostorih in na 
zunanjščini stavbe je potrebno izvajati v skladu s pogoji 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.

4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega 
premoženja (stanovanja). Prodajna pogodba bo skle-
njena z najugodnejšim ponudnikom v roku 15 dni od 
poziva prodajalca, v nasprotnem primeru lahko k pod-
pisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega 
ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe 
noče podpisati.

5. Ponudbena cena: izhodiščna vrednost za nepre-
mičnino, ki je predmet prodaje je 31.900,00 EUR. Po-
nudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti. 
Davek na promet nepremičnin (2 %) v ponudbeni ceni 
ni vključen.

6. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na podračun 
Občine Rogatec. Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še davek na 
promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogod-
be ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime 
v zemljiški knjigi.

7. Varščina
Višino varščine, ki znaša 10 % od izhodiščne vre-

dnosti, je potrebno nakazati na podračun Občine Roga-
tec, odprt pri UJP Žalec, št. 013070100004165, z na-
vedbo namena nakazila »Varščina za stanovanje«.

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina všte-
la v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo varščina brezo-
brestno vrnjena, v roku 30 dni po izboru najugodnejšega 
ponudnika.

8. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Re-
publike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin na oze-
mlju Republike Slovenije in, ki se pravočasno in pravilno 
prijavijo, tako da najkasneje do ponedeljka, 5. 8. 2013 
do 10. ure, v zaprti ovojnici z napisom »Ne odpiraj – Po-
nudba za stanovanje«, na naslov Občina Rogatec, Pot 
k ribniku 4, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera 
mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) 
ali osebno, predložijo naslednja dokazila:

– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino v vi-
šini 10 % izhodiščne vrednosti (original) ter celotno šte-
vilko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila 
varščine;

– fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične ose-
be) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih 
oseb oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike 
(DURS), ki ne smejo biti starejši od 30 dni na dan odpira-
nja ponudbe (za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike);

– v primeru, da se v imenu ponudnika udeleži po-
oblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno 
pooblastilo in fotokopijo osebnega dokumenta poobla-
ščenca;

– na ponudbi navesti predmet javne ponudbe ter 
ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vre-
dnosti;

– davčno številko oziroma ID številko za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko;

– izjavo o 60 dnevni vezanosti na dano ponudbo.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe, ponudbe 

brez dokazila o plačilu varščine in ponudbe, ki bodo 
nižje od izhodiščne cene bodo iz postopka izločene.

9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 5. 8. 
2013, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k rib-
niku 4, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za na-
kup poslalo več ponudnikov s ponujenim istim zneskom 
kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove ponudbe.

10. Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni v osmih 
dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij:
– Ponujena cena
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-

nudil najvišjo ceno.
12. Ostale določbe:
– župan Občine Rogatec lahko začeti postopek jav-

nega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, 
pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina, brez 
zamudnih obresti;

– v skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona 
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 
ZEN, 9/07 – Odl. US, 18/07 – Skl. US, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 90/09 – Odl. US, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – Odl. 
US, 87/11, 40/12 – ZUJF) vstopi vsakokratni pridobitelj 
lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj naje-
modajalca;

– ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje 
župan;

– nepremičnina je naprodaj po načelu »videnoku-
pljeno«, zato kasnejše pripombe ne bodo upoštevane;

– pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del 
pogodbe o prodaji nepremičnine;

– dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji raz-
pisa, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predme-
tnega stanovanja, so na voljo pri Maji Kampoš, Občina 
Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, na tel. 03/8121000 
ali preko epošte: obcina.rogatec.maja@siol.net;
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– to javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 
se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine 
Rogatec: www.rogatec.net.

Občina Rogatec

Št. 33/2013 Ob-3216/13

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13), Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno 
prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/09) sklepa, št. 46, 26. 
redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 
z dne 13. 5. 2013, sklepa, št. 47, 27. redne seje Mestne-
ga sveta Mestne občine Maribor, z dne 10. 6. 2013 in 
sklepa, št. 55. 28. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Maribor, z dne 8. 7. 2013, Javno podjetje za gospodar-
jenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 
Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno 
občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje:
1) Zemljišče, parc. št. 557, v izmeri 1.003 m2, k.o. 

680Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi 
leži ob Ptujski cesti.

Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične 
zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 
01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 
2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja 
površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti. Ze-
mljišče, parc. št. 557, k.o. 680Tezno, bo prodano po 
metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni 
ceni 123.000,00 EUR. V ceni ni zajet DDV. Komunalni 
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana 
posebna odločba.

2) Zemljišče, parc. št. 1188/18, v izmeri 525 m2, k.o. 
677Zgornje Radvanje, je v lasti Mestne občine Maribor. 
Zemljišče leži ob Dravograjski cesti v Mariboru, v obmo-
čju, ki ga ureja Odlok o občinskem podrobnem načrtu za 
del območja PPE St 8KIS v Mariboru (OPNN), (MUV, 
št. 28/02) in je del gradbene celote bodočega trgovske-
ga objekta z dejavnostmi kulture in zdravstva ter površin 
za parkirišče in zelene površine z drevoredom.

Zemljišče, parc. št. 1188/18, k.o. 677Zgornje 
Radvanje, bo prodano najmanj po izhodiščni ceni 
76.130,00 EUR, po metodi javnega zbiranja ponudb. 
V ceni ni zajet DDV. Komunalni prispevek bo zara-
čunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet 
v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna 
odločba.

Kupec/investitor celotnega območja je dolžan na 
svoje stroške, v skladu z OPPN, zgraditi manjkajočo 
komunalno opremo, kot je načrtovana in pred izdajo 
gradbenega dovoljenja z MOM/JP GSZ d.o.o skleniti 
pogodbo o komunalnem opremljanju.

3) Zemljišče, parc. št. 1516/1, v izmeri 210 m2, k.o. 
680Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišče 
leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta 
Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 
15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 
23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja površine za stano-

vanja. Zemljišče, parc. št. 1516/1, k.o. 680Tezno, bo 
prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj 
po izhodiščni ceni 12.600,00 EUR. Komunalni prispevek 
bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni 
zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna 
odločba.

4) Zemljišče, parc. št. 1517/1, v izmeri 142 m2, k.o. 
680Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišče 
leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta 
Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 
15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 
23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja površine za stano-
vanja. Zemljišče, parc. št. 1517/1, k.o. 680Tezno, bo 
prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj 
po izhodiščni ceni 8.520,00 EUR. Komunalni prispevek 
bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni 
zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna 
odločba.

5) Zemljišče, parc. št. 1667/4, v izmeri 38 m2, k.o. 
659Tabor, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi 
leži ob večstanovanjskem objektu Titova 42 v Maribo-
ru. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične 
zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 
01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 
2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja 
površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Ze-
mljišče, parc. št. 1667/4, k.o. 659Tabor, bo prodano po 
metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni 
ceni 2.660,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaraču-
nan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni 
zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna 
odločba.

6) Zemljišče, parc. št. 1667/9, v izmeri 128 m2, k.o. 
659Tabor, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi 
leži za večstanovanjskim objektom Titova 42 v Maribo-
ru. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične 
zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 
01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 
2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja 
površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Ze-
mljišče, parc. št. 1667/9, k.o. 659Tabor, bo prodano po 
metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni 
ceni 8.960,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaraču-
nan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni 
zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna 
odločba.

7) Zemljišče, parc. št. 1667/10, v izmeri 193 m2, k.o. 
659Tabor, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi 
leži za večstanovanjskim objektom Titova 42 v Maribo-
ru. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične 
zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 
01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 
2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavljajo 
površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Zemlji-
šče, parc. št. 1667/10, k.o. 659Tabor, bo prodano po 
metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni 
ceni 13.510,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaraču-
nan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni 
zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna 
odločba.

8) Zemljišče, parc. št. 732/1, v izmeri 681 m2, k.o. 
655Melje, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi 
leži v območju »industrijskega kompleksa Henkel«. Ze-
mljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove 
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mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 05/07, 01/08, 
05/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 02/11, 
04/11, 12/11, 23/11, 4/12, 10/12) in predstavlja površine 
za pro izvodnjo in skladiščenje.

Zemljišče, parc. št. 732/1, bo prodana najmanj po 
izhodiščni ceni 36.774,00 EUR po metodi javnega zbi-
ranja ponudb. V ceni ni zajet DDV. Komunalni prispevek 
bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni 
zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna 
odločba.

Rok za realizacijo posameznega pravnega posla je 
do 31. 10. 2013.

2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponud-
be morajo vsebovati naslednje listine:

– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Slo-
veniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve sub jekta, 
ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis 
iz Ajpesa in številke TRR,

– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega 
dokumenta in številko TRR,

– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz regi-
stra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni 
in številko TRR,

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo prilo-
žiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, 
ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,

– potrdilo o vplačani 10 % varščini. Ponudni-
ki vplačajo varščino v višini 10 % od objavljene izho-
diščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o. 
045150000651184, odprt pri NKBM d.d. najkasneje 
do 6. 8. 2013 in sicer pod točko 1) 12.300,00 EUR, pod 
točko 2) 7.613,00 EUR, pod točko 3) 1.260,00 EUR, pod 
točko 4) 852,00 EUR, pod točko 5) 266,00 EUR, pod 
točko 6) 896,00 EUR, pod točko 7) 1.351,00 EUR, pod 
točko 8) 3.677,40 EUR.

– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa 
v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko šte-
vilko oziroma EMŠO,

– v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno 
ceno za zemljišča – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj 
objavljeno izhodiščno ceno,

– posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji 
javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika.

3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti 
ovojnici, s pripisom: »Ponudba za nakup zemljišča in 
oznako točka 1) ali točka 2) – Ne odpiraj«, morajo pri-
speti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., 
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do srede, 
7. 8. 2013, do 11.30.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugo-

dnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in 
nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje 
ponudb bo javno in sicer v četrtek, 8. 8. 2013 ob 9. uri, 
na sedežu JP GSZ d.o.o.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo naj-
višja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več po-
nudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo Komisija za 
izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč 
izvedla med ponudniki pogajanja.

5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP GSZ 
d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da ne skleneta pro-
dajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti pro-

dajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu 
o izbiri ponudnika.

Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po pod-
pisu pogodbe.

Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega 
posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in 
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje pro-
dajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega po-
stopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni 
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil 
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist 
MOM.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh 
 stroškov, se bodo posameznim kupcem nepremič-
nine izročile v posest in izdano bo zemljiško knjižno 
dovolilo, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiško
knjižni predlog.

V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od 
ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec 
sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom 
brez javnega zbiranja ponudb.

7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku 
vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo 
v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezo-
brestno vrnjena.

8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupni-
no, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. 
v zvezi s postopkom prodaje in sicer v višini 1,5 % od 
izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vklju-
čenim DDV.

9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o./MOM lahko 
karkoli do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.

Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Do-
datne informacije lahko dobite na tel. 02/2201554 ali 
02/2201423 ali info@jpgszmb.si.

Javno podjetje za gospodarjenje  
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Št. 35286/20132/5 Ob3239/13

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, na 
podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G), 35. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) 
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Ob-
čine Kamnik v najem (Uradni list RS, št. 100/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

II. Predmet oddaje v najem
Poslovni prostor »Prodajalna v Motniku« (samopo-

strežna trgovina pretežno z živili) za opravljanje trgovske 
dejavnosti, velikosti 111 m2, v pritličju objekta na naslovu 
Motnik 56, Kamnik, parc. št. 68, k.o. Motnik.

Poslovni prostor je neopremljen in se oddaja kot 
celota, po sistemu videno – najeto.

Prostor, ki je predmet tega razpisa, je namenjen 
trgovski dejavnosti – samopostrežni trgovini, pretežno 
z živili. Izbrani ponudnik se bo moral obvezati, da bo 
v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju 
svoje dejavnosti kupcem nudil kakovostno in razno-
vrstno ponudbo, kakršna je običajna za prodajalno te 
vrste in je usklajena s potrebami lokalnega prebivalstva.

III. Čas trajanja najema in višina izhodiščne naje-
mnine

Najemno razmerje se sklepa za določen čas, za 
obdobje 5 let.
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Najemodajalec lahko pogodbo po poteku petih let 
izjemoma podaljša za naslednjih pet let, če ugotovi, 
da se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Kamnik in je tako za-
gotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost premo-
ženja.

Izhodiščna najemnina, ki je bistvena sestavina 
pravnega posla, znaša 222,00 EUR/mesec (brez DDV). 
V izhodiščni najemnini niso zajeti obratovalni stroški in 
stroški tekočega vzdrževanja, ki jih poravna najemnik.

Najemnik je dolžan v roku 8 dni po sklenitvi naje-
mne pogodbe na račun najemodajalca nakazati naje-
mnino v višini, ki bo določena v sklepu o izbiri najemni-
ka, za dobo enega leta vnaprej.

IV. Resnost ponudbe
Vsak ponudnik je dolžan kot sestavni del ponudbe 

priložiti potrdilo o nakazilu varščine za resnost ponudbe 
v višini treh izhodiščnih najemnin (brez DDV) na račun 
Občine Kamnik št. 012430100002257, sklic št. 110900. 
V 8 dneh po sklenitvi najemne pogodbe z izbranim po-
nudnikom bo ponudnikom, ki v postopku ne bodo bili 
izbrani, varščina vrnjena v neobrestovanem znesku. Po-
nudniku, ki bo sklenil najemno pogodbo, se bo vplačana 
varščina za resnost ponudbe štela kot vplačana zavaro-
valnina (garancija), da bo poslovni prostor uporabljal kot 
dober gospodar in ga ne bo poškodoval ter da bo sproti 
poravnal vse obveznosti iz najemne pogodbe.

V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema 
ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, na-
jemodajalec varščino zadrži.

V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponu-
dnik predložil vse zahtevane izpolnjene obrazce in do-
kumente:

1. Izpolnjen obrazec s podatki o ponudniku (Prilo-
ga 1);

2. Dokazilo o usposobljenosti za opravljanje trgo-
vske dejavnosti (izpisek iz uradnega registra, ožigosan 
in podpisan s strani ponudnika);

3. Izjavo banke/bank ali obrazec BON1 (ali BON 
1/P) za pravne osebe oziroma obrazec BON1/SP za 
samostojne podjetnike posameznike, ki dokazuje, da 
ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje listin ni imel blo-
kiranih poslovnih računov (izjavo oziroma obrazec mora 
ponudnik predložiti za vse bančne račune);

4. Podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju 
pogojev (Priloga 2);

5. Ponudbo, ki vsebuje podatek o ponujeni višini 
mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine in izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 
dne 19. 9. 2013 (Priloga 3);

6. Potrdilo o plačilu vplačane varščine za resnost 
ponudbe, ki jo mora ponudnik vplačati najkasneje do 
poteka roka za vložitev ponudbe v višini trikratnika iz-
hodiščne najemnine, t.j. v znesku 666,00 EUR na račun 
Občine Kamnik s pripisom »varščina«;

7. Izpolnjen obrazec s podatki za nakazilo vpla-
čane varščine za primer, če ponudba ne bo uspešna 
(Priloga 4);

8. Izjavo (Priloga 5);
9. Izjavo, da ponudnik na dan podpisa izjave nima 

neporavnanih obveznosti do Občine Kamnik ter da 
z Občino Kamnik ni v sodnem ali upravnem sporu 
(Priloga 6);

10. Izpolnjen in na vsaki strani parafiran in ožigosan 
vzorec najemne pogodbe za najem poslovnega prostora 
(Priloga 7);

VI. Pogoji najema:
– Poslovni prostor se odda v najem za določen čas 

5 let, z možnostjo podaljšanja, če se tako odloči naje-
modajalec;

– Prostor se odda po sistemu videno – najeto;
– Izbrani ponudnik je dolžan pridobiti vsa zakon-

sko predpisana dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki jih 
lahko najemodajalec v času najema kadarkoli zahteva 
na vpogled;

– Izbrani ponudnik je dolžan 8 dni po sklenitvi na-
jemne pogodbe na račun Občine Kamnik nakazati na-
jemnino, ki bo določena v sklepu o izbiri najemnika, za 
obdobje enega leta vnaprej;

– Po poteku enega leta se najemnina, ki je bistve-
na sestavina pravnega posla, obračunava mesečno za 
naprej, najemniku v skladu z 2. točko 44. člena Zakona 
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – 
UPB3, 18/11) DDV ni obračunan;

– Najemnik mora zagotoviti nemoteno preskrbo 
kupcev s pro izvodi, ponudba kakršnih je običajna za 
prodajalno te vrste in je usklajena s potrebami lokalnega 
prebivalstva;

– Najemnik določi obratovalni čas prodajalne 
v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju 
potreb potrošnikov;

– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-
stora v podnajem,

– Najemnik je dolžan redno plačevati obratovalne 
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek 
na nepremičnine, stroške zavarovanj in druge stroške, 
za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, je dolžan 
vinkulirati v korist Občine Kamnik;

– Najemnik mora izpolnjevati z zakonom določene 
pogoje za opravljanje trgovske dejavnosti;

– Najemnika bremenijo vsi stroški in riziki pridobi-
vanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje 
poslovnega prostora ter vse davčne dajatve;

– V primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen 
do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki 
jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrdi-
tve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi 
na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic;

– Najemnik je dolžan začeti z opravljanjem dejav-
nosti v 3 mesecih po sklenitvi najemne pogodbe;

– Izročitev oziroma prevzem poslovnega prostora 
se opravi na podlagi primopredajnega zapisnika. Ugo-
tovljene nebistvene pomanjkljivosti ne zadržijo predaje 
in izročitve poslovnega prostora.

VII. Način in rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo na Ob-

čino Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik prispela najkasneje 
do 19. 8. 2013 do 11. ure z obvezno oznako »Ponudba 
za najem prodajalne v Motniku – Ne odpiraj«. Na zadnji 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in polni 
naslov pošiljatelja.

Ponudbe, ki bodo na Občino Kamnik prispele po 
razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravoča-
sne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je poo-
blaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila 
ponudnika.

VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Postopek s prispelimi ponudbami vodi komisija, 

imenovana s strani župana. Odpiranje ponudb bo dne 
19. 8. 2013 ob 13. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni 
trg 24, soba št. 17 (pritličje). Odpiranje ponudb je javno. 
Osebe, ki bodo prisostvovale javnemu odpiranju ponudb 
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morajo izkazati, da so zakoniti zastopniki ponudnika ozi-
roma morajo predložiti od njih dano pooblastilo.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh od 
dneva odpiranja ponudb.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
– najvišja ponujena najemnina, ki ne sme biti nižja 

od izhodiščne najemnine.
Z najugodnejšim ponudnikom se najkasneje 

v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri sklene naje-
mna pogodba. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v tem roku, lahko najemodajalec podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če 
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v po-
daljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. 
V tem primeru lahko komisija ponudi najem poslovnega 
prostora oziroma sklenitev najemne pogodbe naslednje-
mu najugodnejšemu ponudniku.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Kolikor se ugotovi, da je med ponudniki, ki so pravo-

časno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicna merila določi merila, ki so jih 
v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan oziroma Komisija za oddajanje poslovnih 
prostorov v najem s soglasjem župana lahko brez ob-
razložitve ustavita začeti postopek razpisa do dneva 
sklenitve najemne pogodbe. V tem primeru se v roku 
8 dni od sprejetja take odločitve vrne vsem ponudnikom 
vplačano varščino v neobrestovanem znesku. Komisija 
za oddajanje poslovnih prostorov v najem lahko po lastni 
presoji sklene, da bo zbiranje ponudb ponovila, lahko 
tudi s spremenjenimi pogoji.

X. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani Občine Kamnik, www.kamnik.si. Vsa pojasnila 
v zvezi z najemom ter dvigom razpisne dokumentacije 
dobite na tel. 01/8318138 in tel. predsednika KS Mo-
tnik Marjana Semprimožnika: 041/411933. Po pred-
hodni najavi je možen tudi ogled poslovnega prostora.

Občina Kamnik
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Št. 1018/2013 Ob3114/13

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe iz-
briše iz evidence hrambe statutov sindikatov Sindikat 
podjetja Vulkanizacija, s sedežem Kosova ulica 11, 
Celje, ki je v evidenci vpisan pod zap. št. 20.

Št. 1012/2013 Ob3148/13

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindi-
kat komunalnega in stanovanjskega gospodarstva 
Slovenije, Sindikat komunalnega podjetja Postojna, 
ki je vpisan v evidenco hrambe statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Postojna pod zaporedno št. 11/1993, se 
izbriše iz evidence.

Evidence sindikatov
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 Ob-3241/13

Mediji: Delo, delo.si, Nedelo, Slovenske novice, 
slovenskenovice.si, Pogledi, pogledi.si, Ona, Ona-
plus, Vikend, Polet, polet.si, Polet fit, Deloindom, 
deloindom.si, Deloindom+, Grafičar, Delo de facto.

Predsednica uprave: Irma Gubanec.
Člani nadzornega sveta: Marjeta Zevnik, predse-

dnica, Robert Šega, namestnik predsednice, Dragica 
Čepin, članica, Jure Flerin, član, Branimir Piano, član.

Objave po Zakonu o medijih
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Št, 13-020-000256 Ob-3231/13

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in 104.a člena 
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 
36/08 – ZPOmK1, 77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS 
in 47/12) Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev šestih pravic 

razširjanja televizijskega programa  
v digitalni radiodifuzni tehniki  

na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je šest pravic razširjanja 

televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na 
območju Republike Slovenije.

Agencija bo po uradni dolžnosti začela postopek za 
razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet 
tega javnega razpisa, če imetnik v treh mesecih od za-
četka delovanja multipleksa ne bo začel z razširjanjem 
in oddajanjem televizijskega programa, za katerega je 
pravico na tem razpisu dobil, v katerem od delujočih 
multipleksov na območju celotne Republike Slovenije, 
če bodo za to izpolnjeni vsi tehnični in pravni pogoji.

Imetnik je po pričetku izvrševanja pravice, ki 
je predmet tega javnega razpisa, dolžan to pravico iz-
vrševati ves čas veljavnosti odločbe, s katero mu bo 
ta pravica dodeljena. Če imetnik pravice, ki je predmet 
tega razpisa, ne bo v celoti izvrševal, mu lahko Agencija 
po predhodnem opozorilu odločbo razveljavi.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična ose-

ba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje tele-
vizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveni-
ji pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni 
javni razpis, ali imetnik ustreznega oziroma primerljivega 
veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici 
Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske kon-
vencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, pred potekom 
roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis.

2.2. Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja 
v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, 
s katerim kandidira, na celotnem območju Republike 
Slovenije.

2.3. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način 

njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točka-

mi. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje 
število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem 
merilu. Komisija za vodenje javnega razpisa (v nadalje-
vanju: Komisija) bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljeva-
nju: Svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi 
oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo 
ocene ponudb glede programskih vsebin. Svet bo ocenil 
prispele ponudbe glede programskih vsebin in na pod-
lagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov 

podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. 
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote 
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri 
vseh merilih.

Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli ena-
ko vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 
»Minimalni delež lastne produkcije« za eno mesto višje 
uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem 
programu večji minimalni obseg programskih vsebin 
lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.

Če po uporabi dodatnega merila 1 »Minimalni delež 
lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle 
enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, 
se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost 
programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista 
ponudba, katere ponudnik v programu tedensko pred-
vaja več različnih zvrsti programskih vsebin.

Ocenjevanje ponudb na podlagi razpisanih meril se 
bo izvedlo samo, če bo nanj prispelo več popolnih po-
nudb ponudnikov, ki izpolnjujejo vse pogoje na javnem 
razpisu, kot pa je razpisanih pravic razširjanja televizij-
skega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na obmo-
čju Republike Slovenije. Če bo na javni razpis prispelo 
šest ali manj popolnih ponudb ponudnikov, ki izpolnjujejo 
pogoje na javnem razpisu, Komisija in Svet zadevnih 
ponudb ne bosta ocenjevala, temveč bo Komisija Svetu 
poslala popolne ponudbe in poročilo o izpolnjevanju 
pogojev, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudb. Agencija 
bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga poda 
Svet, vsem izbranim ponudnikom dodelila pravico raz-
širjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju Republike Slovenije.

3.1. Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost program-
skih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko 
za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. (018 točk)

3.2. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne 
produkcije ponujenega programa v tedenskem oddaj-
nem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večji 
minimalni obseg programskih vsebin lastne produkci-
je v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk. 
(012 točk)

3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki 
ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdi-
ovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (012 točk)

3.4. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke so-

razmerno glede na minimalni tedenski obseg program-
skih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, 
TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji 

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk. 
(015 točk)

3.5. Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem po-
ročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik 
priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, 
prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 
0 točk. (04 točke)

3.6. Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede 

na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova la-
stne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. 
(015 točk)

3.7. Reference ponudnika na področju izvajanja 
televizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke so-
razmerno glede na navedene reference. Reference po-
nudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se 
ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, 
ki jih ponudnik že oddaja, števila let delovanja posame-
znega televizijskega programa in dostopnosti posame-
znega televizijskega programa. (018 točk)

3.8. Prosta dostopnost (nekodiranost) programa
Ocena je vezana na izjavo o prosti dostopnosti (ne-

kodiranosti) programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo 
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 6 točk, če 
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (06 točk)

3.9. Dodatno merilo 1 – Minimalni delež lastne 
produkcije

Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali 
več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za 
eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere po-
nudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg 
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem od-
dajnem času.

3.10 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske 
ponudbe

Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po upo-
rabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so 
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje 
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, 

katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. 9. 2013 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti 
na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), do navedenega 
roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spre-
membe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku 
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela 
na naslov Agencije po izteku roka, bo Agencija poslala 
nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču 
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do 
petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje po-
nudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o pre-
jemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopi-
jah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu Agencije: Stegne 7, Ljub ljana, 
v sejni sobi, dne 5. 9. 2013, ob 10. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prija-
vlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo 
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih stra-
neh Agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne 
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi 
osebno v vložišču Agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

7. Kontaktne osebe: Anže Kolšek (anze.kol-
sek@apek.si), Teja Antončič (teja.antoncic@apek.si), Mar-
ko Štefelin (marko.stefelin@apek.si), tel. 01/5836300.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od 
preteka roka za predložitev ponudb.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije
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SV 578/2013 Ob3173/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 578/2013 
z dne 11. 7. 2013, je bila nepremičnina – soba št. 11, 
v izmeri 21,15 m2, in soba št. 12, v izmeri 34,82 m2, 
skupaj v izmeri 55,97 m2, v poslovno stanovanjskem 
objektu B v Celju, Ul. XIV. divizije 14, Celje, ID stavbe 
10771366, stoječem na parc. št. 2486/8 in 2486/18, 
v kletni etaži, vpisani pod ID št. 1077136635, kar bo 
po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi vpisano 
pod ID nepremičnine št. 1077136635, pridobljena na 
podlagi prodajne pogodbe za nakup nepremičnine z dne 
21. 11. 2012, sklenjene med prodajalcem Rokom Muži-
čem ter kupcem TOS Celje d.o.o., zastavljena v istem 
vrstnem redu:

– v korist upnika Aradon Celje d.o.o., s sedežem 
v Celju, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, napram kredi-
tojemalcu TOS Celje d.o.o., po Pogodbi o kratkoročnem 
kreditu in Aneksu št. 1 k njej, v znesku 7.500,00 EUR, 
s pripadki in z rokom vračila do najkasneje 31. 12. 2017,

– v korist upnika Jurija Sodina, stanujočega Spo-
minska ulica 11, 3000 Celje, napram kreditojemalcu 
TOS Celje d.o.o., po pogodbi o kratkoročnem kreditu in 
aneksu št. 1 k njej, v znesku 7.500,00 EUR, s pripadki 
in z rokom vračila do najkasneje 31. 12. 2017.

SV 343/2013 Ob3185/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Ma-
ribora, opravilna številka SV 343/2013; DK 15/2013 
z dne 10. 7. 2013, je bila nepremičnina, stanovanje 
številka 5 v II. nadstropju stavbe na naslovu Partizan-
ska cesta 33, 2000 Maribor, št. stavbe 1278, zgrajene 
na parceli št. 1104/1 katastrska občina 657 – Mari-
borgrad; last dolžnika – zastavitelja Sveta Bulatović; 
zastavljena v korist upnika BKS Bank AG St. Veiter 
ring 43, Klagenfurt, 9020 Klagenfurt, matična številka: 
1901095000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 

64.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje 
do vključno 28. 7. 2033.

SV 760/13 Ob3217/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Mateje Andrejašič opr. št. SV 760/13 z dne 
15. 7. 2013, je stanovanje št. 5, v izmeri 34,50 m2, ki 
se nahaja v večstanovanjski stavbi Ravne 12, 4290 
Tržič, s št. stavbe 57, v k.o. 2143 Tržič, stoječi na parc. 
št. 392/1, k.o. 2143 Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji 
in nakupu stanovanja št. ST 4/2008 z dne 20. 5. 2008, 
v lasti Daliborja Mihajlice, Šolska ulica 1, Tržič, zasta-
vljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 
1000 Ljub ljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje terja-
tve v višini 15.100,00 EUR, z obrestno mero 6mesečni 
Euribor + 4, 050 % letno, z vračilom v 60mesečnih anui-
tetah, od katerih zadnja zapade 16. 7. 2018, z možnostjo 
odpoklica ter ostalimi pp. in stroški, ki bi jih banka imela 
z uveljavljanjem vračila terjatve.

SV 595/13 Ob3243/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. 
SV 595/13, DK 35/13 je bila nepremičnina: posamezni 
del št. 5, v stavbi št. 5446, k.o. 1959 Domžale (ID znak: 
195954465) – štirisobno stanovanje, št. dela stavbe 5, 
številka stanovanja 28, z uporabno površino 93,03 m2, 
s pripadajočim kletnim prostoromdrvarnico, v izme-
ri 5,72 m2 in zaprto ložo, v izmeri 6,25 m2 ter s skupno 
neto tlorisno površino dela stavbe, v izmeri 105,00 m2, 
pri čemer se stanovanje nahaja v 8. in 9. etaži večstano-
vanjske stavbe z ID.št. stavbe 19595446 v Domžalah, 
na naslovu Ljub ljanska cesta 81, 1230 Domžale, ter last 
zastaviteljice Sadiković Vesne, Lucan 34b, Lucija, 6320 
Portorož, EMŠO 1802976505290 do 1/1, zastavljeno 
v korist Hranilnice Lon, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 
4000 Kranj, matična št. 5624908000 za zavarovanje 
terjatve v višini 105.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 18742/2011 Os3067/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 18742/2011 z dne 17. 2. 2011, ki 
je 22. 3. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi rube-
žnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič, opr. št. 
IZV 510/2012 z dne 7. 3. 2013, bila nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje 
št. 4, v velikosti 39,20 m2, v pritličju večstanovanjske 
stavbe na Jesenicah, Savska c. 6, stavba 2526, last 
dolžnika Muharema Kerića, Savska cesta 6, Jesenice, 
zarubljena v korist upnika JEKOIN, javno komunalno 
podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jese-
nice, zaradi izterjave 442,01 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 26. 6. 2013

In 1650/2012 Os3088/13

Izvršitelj je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 
sodišča v Mariboru, In 1650/2012 z dne 28. 1. 2013, 
opravil dne 21. 5. 2013 rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 26, v V. 
nadstropju, na naslovu Moše Pijada 45, ki obsega sku-
paj neto tlorisne površine dela stavbe 10,80 m2, od tega 
uporabna površina dela stavbe 19,60 m2 in klet 1,20 m2. 
Stanovanje št. 26 se nahaja v stavbi št. 295, v k.o. 659 
Tabor, parcelna št. 458, last dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 463/2011 Os-3032/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Matej Vovko, Vojkova cesta 73, 
Ljub ljana, 2. Bogoslav Brezigar, Koroška cesta 20, Ljub
ljana, 3. Barbara Brezigar, Žolgerjeva ulica 24, Ljub ljana, 
ki jih vse zastopa odvetnik Dejan Marković, ob udeležbi: 
Ane Kužnik, Borisa Završnika, Ivanke Završnik, Doro-
teje Kramberger, Henrike KrajncFinc, banke UniCredit 
d.d., Milene Jenko, Nikolaja Čuka, Marjete Čuk, banke 
SKB d.d., NLB leasing d.o.o., Rujke Pašalić, Joži Vidic, 
Kira Tumbovskega, Franca Bašelja, Janke Knafeljc, Bo-
štjana Knafeljca, Stanka Ciglariča in Tomaža Adamiča, 
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo, Šubičeva 2, Ljub ljana, po državnem pravobranilcu 
Gregorju Godeši, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dne 11. 6. 2013, 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine: kupne pogodbe št. BS3 ST2 124/80, 
z dne 24. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem SOZD 
ZGP GIPOSS Ljub ljana, in Republiškim sekretariatom 

za pravosodje in proračun, Zapori Ljub ljana in dodatka 
k kupni pogodbi št. BS3 ST2 124/80, z dne 24. 10. 
1980, z dne 19. 3. 1981 sklenjenega med SOZD ZGP 
GIPOSS Ljub ljana in Republiškim sekretariatom za pra-
vosodje in proračun, Zapori Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica in na oglasni deski sodišča z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 6. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

0050 I 773/2011 Os-3090/13

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Du-
šanki Rojc v izvršilni zadevi upnika Pavla Ocepek, Su-
hadole 15, Komenda, ki ga zastopa Ferfolja, Ljubič in 
partnerji o.p., d.n.o., odvetniška družba iz Ljub ljane, zo-
per dolžnika: 1. Aleš Gajšek, Drapšinova ulica 20, Celje, 
ki ga zastopa začasni zastopnik Tomaž Germ, odvetnik 
v Celju, 2. Gabrijela Gajšek, Pod lipami 22, Celje, ki jo 
zastopa Cmok & Praznik o.p. d.n.o., odvetniška pisarna 
v Celju, zaradi izterjave 46.201,71 EUR s pp, o postavi-
tvi začasnega zastopnika 26. junija 2013 sklenilo:

dolžniku Gajšek Alešu se postavi začasnega za-
stopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik To-
maž Germ Prešernova ulica 27, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2013

VL 155129/2010 Os5221/12

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odvetnica Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljub
ljana, proti dolžniku Radoju Moravc (prej GrandProm 
d.o.o. – sedaj že izbrisan), Šarinci 137, Bosna in Herce-
govina, zaradi izterjave 2.816,43 EUR, sklenilo:

za začasnega zastopnika, upravičenega za spreje-
manje pisanj se dolžniku postavi odvetnik Primož Kovač, 
Ljub ljanska cesta 80, Domžale.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 11. 2012

VL 117559/2012 Os3081/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zadevi 
upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper 

Objave sodišč
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– Capodistria, proti dolžniku MIDA Ivančič, družba za 
mizarstvo, k.d., Šempetrska ulica 44, Kranj; Miroslav 
Ivančič, Majaronova ulica 2, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave 22.788,02 EUR s pp, sklenilo:

dolžniku Miroslavu Ivančič, Majaronova 
ulica 2, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Milan 
volk, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 5. 6. 2013

VL 189530/2012 Os3055/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani  centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odvetnica Alen-
ka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku 
Dragoljubu Bjeličić, Poljanska cesta 42, Ljub ljana, ki 
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Desiree Ba-
škovič, Trdinova 8, Ljub ljana – dostava, zaradi izterja-
ve 145,85 EUR, sklenilo:

dolžniku Dragoljubu Bjeličić, Poljanska 
cesta 42, Ljub ljana, 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. Desiree 
Baškovič, Trdinova 8, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 6. 2013

VL 207818/2012 Os3056/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T 2 Druž-
ba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komuni-
kacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A Ljub ljana, proti 
dolžniku Marjanu Šprah, Korčetova ulica 10, Maribor, ki 
ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Tjaša Vogrin, 
Ulica heroja Bračiča 18/II, Maribor – dostava, zaradi iz-
terjave 1.485,50 EUR, sklenilo:

dolžniku Marjanu Šprah, Korčetova ulica 10, Mari-
bor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Tjašo 
Vogrin, Ulica heroja Bračiča 18/II, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 6. 2013

VL 10429/2013 Os3106/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani  centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke 
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, ki jo za-
stopa odvetnik Mohorko Rafael  odvetnik, Miklošičeva 
ulica 5, Celje, proti dolžniku Marku Knific, Partizanska 
cesta 45, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zastopnica 
odv. Andreja Podlogar  Mihelin, Blaževa 3b, Škofja 
Loka, zaradi izterjave 2.716,74 EUR, sklenilo:

dolžniku Marku Knific se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica An-
dreja Podlogar Mihelin, Blaževa 3b, Škofja Loka.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 7. 2013

VL 14471/2013 Os3107/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odvetnik Lipovec 
Branko – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, pro-
ti dolžniku Adiju Kral, Glavarjeva ulica 44, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odvetnica, začasna zastopnica Tamara 
Avsec, Poljanska cesta 22 C, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 916,79 EUR, sklenilo:

dolžniku Adiju Kral, Glavarjeva ulica 44, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tama-
ra Avsec, Poljanska cesta 22 C, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 5. 2013

VL 68227/2012 Os3142/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove 
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Ma-
ribor, ki jo zastopa Stanka Greifoner Nadižar, Ulica Vita 
Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku EEG.M. družba za 
inženiring in storitve d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, 
Maribor; Edvina Emeršič, Cankarjeva ulica 6F, Maribor 
– dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik 
Franci Šošterič, Partizanska cesta 6, Maribor – dostava, 
zaradi izterjave 30.798,28 EUR, sklenilo:

dolžniku Edvinu Emeršič, Cankarjeva ulica 6F, Ma-
ribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika 
Francija Šošterič, Partizanska c. 6, Maribor.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 5. 2013

P 55/2013 Os-2966/13

Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče 
stranke: 1. Ivanka Hrib, Veliko polje 2 a, 6210 Sežana, 
2. Franc Pegan, Senožeče 64, 6224 Senožeče in 3. 
Frančiška Pegan, Senožeče 64, 6224 Senožeče, ki 
jih zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper 
toženo stranko Antona Pegan, Calle Poedo 977, Argen-
tina, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa začasni 
zastopnik odvetnik, Damjan Krt iz Sežane, po predlogu 
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika to-
ženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku, tožencu Antonu Peganu, Calle Poedo 977, 
Argentina, sedaj neznanega bivališča, sklepom z dne 
10. 6. 2013 postavilo začasnega zastopnika, in sicer 
odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 
Sežana, ki bo toženca v tem postopku zastopal vse do 
takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 6. 2013

Oklici dedičem

D 276/2013 Os3112/13

Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščin-
ski postopek po pokojnem Antonu Knavsu, sinu Franca, 
rojenemu 23. 11. 1879, državljanu SFRJ, vdovcu, umr-
lemu 25. 9. 1966, nazadnje stanujočemu Ulica Ivanke 
Uranjekove 3, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo de-
dovanje po zakonu. Zapustnik je bil poročen in je imel 
otroke. Po podatkih, ki so znani sodišču, prideta v poštev 
kot dedinji I. dednega reda zapustnikova hči Doroteja Pa-
vlovič in zapustnikova vnukinja Herta Knaus (hči pokojne 
zapustnikove sestre Marije Knaus). Sodišču je znano, da 
je imel zapustnikov pokojni sin Johann Knaus dva potom-
ca, podatkov o leteh pa sodišče nima. Prav tako bi kot 
dediča I. dednega reda prišla v poštev za dedovanje po 
zapustniku še sin Franc Knaus in hči Emilie Markovski, 
vendar sodišče tudi s podatki o njima (rojstni podatki, na-
slov prebivališča ter drugi osebni podatki) oziroma podat-
ki o morebitnih njunih potomcih ne razpolaga. Že pokojni 
zapustnikovi sinovi Anton Knavs ml., Jože Knavs in Karel 
Knavs pa po podatkih sodišča potomcev niso zapustili.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča 
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Za-
kona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2013

D 66/2013 Os3124/13

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Janezu Strle, rojenem 14. 4. 
1904, nazadnje stalno bivajoč 20 Manning Road, The 
Entrance, New South Wales, Avstralija, ki je umrl okoli 
10. 6. 1991.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in na-
slovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine po pokojnem Janezu Strle, naj se priglasijo pri 
tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo takrat razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 7. 2013

D 325/2011 Os2779/13

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Ambrožič Stanislavu, rojenem 
29. 6. 1913, nazadnje stanujočem 203 Langside, STR 
34176 Winnipeg, Kanada, ki je umrl dne 17. 4. 2005.

K dedovanju sta poklicana zakonita dediča I. de-
dnega reda, hčerka Dejana Ambrožič in sin Robert Am-
brožič, nazadnje stanujoča v Kanadi, sedaj pa sodišču 
nista dosegljiva. V zapuščino spadajo nepremičnine 
v k.o. Begunje.

Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva sodišče Ambrožič Dejano in Ambrožič Roberta 
ali njune pravne naslednike oziroma vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine po pokojnem Ambrožič Sta-
nislavu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku 
enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 5. 2013

IV D 2095/2012 Os2780/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Dragu Spevanoviću, rojenem 
4. 1. 1952, umrlem 5. 7. 2012, nazadnje stanujočem Dol 
pri Ljub ljani 3 b, Dol pri Ljub ljani, državljanu Republike 
Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti vdovec, imel je eno hči, 
nezakonskih in posvojenih otrok ni imel. Oba dediča I. 
in II. reda sta se dedovanju po pokojnem Dragu Steva-
noviću odpovedala, sodišče pa ne razpolaga z imeni in 
naslovi dedičev III. dednega reda. Zapustnik je zapustil 
premično in nepremično premoženje.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva potomce babic in dedkov zapustnika ter 
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski tega sodišča v Ljub
ljani. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 5. 2013

II D 612/2012 Os3123/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Jožefi Miklič, hči Jakoba 
Petelina, rojena 21. 3. 1918, umrla 8. 2. 2012, nazadnje 
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stanujoča Zagrebška ulica 10, Ljub ljana, državljanka 
Republike Slovenije.

Zapustnica je bila ob smrti vdova in brez otrok. So-
dišču je znano, da je imela trinajst bratov in sester, ki so 
vsi že pokojni. Sodišče razpolaga s podatki o potomcih 
pokojnih bratov Jakoba Petelina in Antona Petelina, del-
no tudi s podatki o potomcih pokojne sestre Frančiške 
Koračin, medtem ko naj bi pokojni sestri Urška Petelin in 
Ana Uršič ter pokojna brata Ivan Petelin in Janez Petelin 
umrli brez potomcev. O potomcih ostalih zapustničinih 
bratov in sester sodišče nima podatkov.

Zapustnica je napravila oporoko, s katero je za de-
diča vsega svojega premoženja določila Aleša Jeraja. 
Za izvedbo zapuščinskega postopka so potrebni podatki 
tudi o vseh zakonitih dedičih, s katerimi pa sodišče ne 
razpolaga v celoti.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva zapustničine nečake in nečakinje, njihove 
potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in objave na sodni deski sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 7. 2013

III D 2757/2012 Os3151/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Antonu Nemanič, rojenem 
12. 8. 1927, umrlem 23. 9. 2012, nazadnje stanujoč 
v Ljub ljani, Ulica bratov Učakar 22, državljan Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot dediči po pokojniku 
poleg njegovega zakonca Marije Nemanič in njegovih 
bratrancev in sestričen po materini strani (Barbara Ne-
manič), prišli v poštev tudi njegovi morebitni bratranci 
in sestrične po očetovi strani, katerih podatki (naslov 
dediča, morebiten datum smrti ter podatki o njegovih 
dedičih) sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse ostale, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine po pokojnem Antonu Ne-
maniču, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
ščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 7. 2013

D 179/2013 Os3066/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojnem Birsa Evgenu, od Gizele, rojenem 
6. 5. 1943, Preserje 92, državljan RS, ki je umrl dne 
16. 2. 2013.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi zapustnikova teta Birsa Maria, katere prebivališče 
sodišču ni znano oziroma njeni dediči, ki sodišču tudi 
niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 5. 2013

D 244/2013 Os3030/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Francu (Francescu) Pericu, rojenem 8. 4. 1905 
– Brestovica, ki je umrl v Gorici, Italija, dne 4. 10. 1976, 
v zemljiški knjigi je vpisan kot Franc (mladoleten) po-
kojnega Jerneja Peric, Brestovica pri Komnu 45 (tudi 
št. 33), 6223 Komen.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 6. 2013

D 226/2012 Os2795/13

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Verk Neži, roj. 24. 9. 1912, nazadnje stalno 
stanujoči Bobovo pri Šmarju 1, Šmarje pri Jelšah, umrli 
dne 14. 7. 2012, v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), dne 18. 3. 2013 sklenilo:

objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojni Verk Neži, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Verk 
Neži, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas 
enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega 
sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni 
Verk Neži se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukaj-
šnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 18. 3. 2013

Oklici pogrešanih

N 15/2013 Os3084/13

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem se vodi posto-
pek v nepravdni zadevi predlagatelja Antona Podržaj, 
Šolska ulica 5, Velike Lašče, zaradi razglasitve pogre-
šane Ane Zajc, rojene 18. 4. 1875, stanujoče Laze 6, 
Krka, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Ignacij 
Zajc, Laze 14, Krka, za mrtvo.

Za pogrešano Ano Zajc se je izgubila vsaka sled.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi, kakor tudi 

vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešane Ane 
Zajc, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogre-
šano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 6. 2013

N 4/2013 Os3058/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predlo-
ga predlagatelja Antona Petrača, Podgrad 122, p. Pod-
grad, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogreša-
nega za mrtvega, in sicer za Franca Petrača, nazadnje 
stanujočega na naslovu Sabonje 8, p. Ilirska Bistri-
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ca. Iz izpiska iz matičnega registra o rojstvu, Upravne 
enote Ilirska Bistrica, izhaja, da naj bi bil pogrešani 
Franc Petrač, rojen 16. 12. 1908 v Sabonjah št. 8, in je 
brat predlagateljevega očeta. Že v letih okrog 1935 naj 
bi odšel v Argentino, od koder se kasneje ni več vrnil in 
se svojim domačim ni več javil.

Sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju 
ali smrti pogrešanega Franca Petrača, da v roku 3 me-
secev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali 
skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navede-
nega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 6. 2013

N 17/2013 Os3085/13

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 
N 17/2013 vodi nepravdni postopek razglasitve pogre-
šanca za mrtvega, in sicer za Franca Golob, roj. 29. 5. 
1907, poročen z Ursolo Vogrin.

S tem oklicem sodišče poziva pogrešanca, da se 
oglasi in vse ostale, ki kaj vedo o njegovem življenju, da 
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče Franca Golob 
razglasilo za mrtvega, če ne bo ugotovljeno drugače.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 21. 6. 2013

N 19/2011 Os-3060/13

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja Petra Hvala, Gorenja Trebu-
ša 33, Slap ob Idrijci, ki ga zastopajo odvetniki odvetni-
ške pisarne Ivana Makuca, zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca Antona Mraka za mrtvega.

Po znanih podatkih se je Anton Mrak rodil leta 1858 
očetu Andreju. Nazadnje je živel v Gorenji Trebuši št. 40, 
Slap ob Idrijci. Že ob koncu 19. stoletja se je od tam od-
selil in od takrat dalje o njem ni bilo več nobenega glasu.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za poseben 
primer zastopal Center za socialno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razgla-
silo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona 
o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 6. 2013

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

V P 1657/2013 Os3242/13

Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 3. 7. 2013 pre-
jelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko 
V P 1657/2013.

Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– čoln z oznako KP – 1078, gliser Yama 18 open, 

leto izdelave 2004, z motorjem Yamaha, št. motorja 
69W1012417,

– verižica iz zlato rumene kovine označena s pla-
stično značko REF 75,00,

– verižica iz zlato rumene kovine označena s pla-
stično značko REF 61,30,

– verižica iz zlato rumene kovine označena s pla-
stično značko € 952,00,

– zapestnica iz srebrne kovine – 9,7 gr belo zlato 
s safirji, s prodajno ceno 1.850,00 EUR,

– zapestnica iz srebrne kovine – belo zlato z 62 
briljanti, s prodajno ceno 10.800,00 EUR,

– gotovina 1.000,00 švicarskih frankov, 420 angle-
ških funtov in 33.788,00 EUR,

– gotovina 200,00 hrvaških kun.
Okrožno sodišče v Ljub ljani je s sklepom opr. št. V P 

1657/2013 z dne 9. 7. 2013 podaljšalo začasni odvzem 
premoženja iz 2. točke tega oklica za čas do pravno-
močne odločitve o tožbenem zahtevku.

Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premože-
nju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle 
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, 
lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo 
o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni 
postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb 
v pravdi.

Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo 
izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico 
v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugo-
tovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati 
civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na 
njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvze-
mu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so 
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI 
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do 
lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila 
izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobra-
nilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če 
so v času pridobitve upravičenja vedeli, ali bi bili mogli 
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito 
(četrti odstavek 33. člena ZOPNI).

Dan objave oklica: 19. 7. 2013.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 9. 7. 2013

Kolektivni delovni spori

X Pd 904/2012 Os-3224/13

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
petega odstavka 53. člena Zakona o delovnih in soci-
alnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 – 43/12) objavlja 
sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. 
X Pdp 325/2013 z dne 24. 4. 2013 v zvezi s sodbo De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. X Pd 
904/2012 z dne 9. 1. 2013, ki je postala pravnomočna 
dne 24. 4. 2013. Izrek se glasi:

I. Ugotovi se, da je nasprotna udeleženka čla-
nom predlagatelja kršila pravico do regresa za letni do-
pust za leto 2012, da se jim plača v višini 692,00 EUR 
pri plači za april 2012.

II. Nasprotna udeleženka je dolžna članom predla-
gatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli pravico do celotnega 
regresa za letni dopust za leto 2012, obračunati bruto 
razliko med dne 15. 6. 2012 že obračunanim zneskom 
in zneskom 692,00 EUR, odvesti davek in jim izplača-
ti še dolgovano neto razliko z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi

– od izplačanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 do 
dne 14. 6. 2012,
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– od dolgovanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 
dalje do plačila,

v roku 30 dni po pravnomočnosti.
III. Nasprotna udeleženka je dolžna članom predla-

gatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli pravico do sorazmer-
nega dela regresa za letni dopust za leto 2012, obraču-
nati bruto razliko med dne 15. 6. 2012 že obračunanim 
zneskom in sorazmernim delom od zneska 692,00 EUR, 
odvesti davek in jim izplačati še dolgovano neto razliko 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi

– od izplačanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 
do 14. 6. 2012,

– od dolgovanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 
dalje do plačila,

– v roku 30 dni po pravnomočnosti.
IV. Kar zahteva predlagatelj več (ugotovitev kr-

šitve pravice do plačila regresa za leto 2012 v viši-
ni 692,00 EUR bruto pri plači za april 2012 ter obračun in 
izplačilo razlike regresa vsem zaposlenim v Ministrstvu 
za obrambo in v Policiji), se zavrne.

V. Nasprotna udeleženka krije sama svoje stroške 
postopka, predlagatelju pa je dolžna v roku 8 dni povrniti 
stroške postopka v višini 1.074,00 EUR.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 7. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Andonova Marika, Hruševska cesta 43D, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 41601004066, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gns-331607

Jotič Lea, Ješetova 2, Kranj, zavarovalno polico, 
št. 50500079897, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gny-331622

Laknar Christian, Zgoša 28a, Radovljica, zavaro-
valno polico, št. 50500130270, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnp-331610

Može Nataša, Potoče 1, Senožeče, zavarovalno 
polico, št. 50500015941, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnk-331611

Novak Mojca, Leskovec 29, Kozje, zavarovalno 
polico, št. ponudbe 833900098304, izdala zavarovalnica 
Triglav. gne-331617

Novak Mojca, Leskovec 29, Kozje, zavarovalno 
polico, št. ponudbe 8291774, izdala zavarovalnica Ge-
nerali. gnd-331618

Planko Brigita, Ulica Borisa Vintarja 1, Zreče, zava-
rovalno polico, št. 50500131013, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnu-331626

Wudler Barbara, Kamniška graba 10, Kamnica, za-
varovalno polico, št. 50500011125, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnk-331615

Spričevala preklicujejo

Fatur Katarina, Podgrad 22B, Ilirska Bistrica, in-
deks, št. 18040014, izdala Filozofska fakulteta, leto iz-
daje 2004. gnl-331614

Fijačko Marija, Zgornje Negonje 22, Rogaška Slati-
na, spričevalo o končanem 8. razredu VIZ II. OŠ Roga-
ška Slatina, izdano leta 1991, številka 95/91, izdano na 
priimek Berghaus. gnx-331623

Posavec Urša, Gregčeva ulica 2, Mengeš, indeks, 
št. 18040031, izdala Filozofska fakulteta, izdano na ime 
Kunstelj Urša. gnz-331600

Drugo preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d. Ljub ljanska c. 3a, 6503 Koper, 
obrazce stroge evidence: tip dokumenta 06ZIV04/11 št. 
dokumenta 00002479, ime in priimek pooblaščenca: Čater 
Srečko, šifra: 1031, PE: Celje; tip dokumenta 06ZIV04/11, 
št. dokumenta 1717, tip dokumenta 06ZIV04/11 št. doku-
menta 1721, tip dokumenta 06ZIV04/11, št. dokumenta 
2171, tip dokumenta 06ZIV06/11, št. dokumenta 625 
– 626, tip dokumenta 06ZIV06/11, št. dokumenta 628 
– 629, ime in priimek pooblaščenca: Jndrok Emil, šifra: 
0324, PE: Celje; tip dokumenta Vinkulacija, št. dokumen-
ta 86073, ime in priimek pooblaščenca: Dolenc Valerija, 
šifra: 4130, PE: Ljub ljana; tip dokumenta 08AZK01/07, 
št. dokumenta 1918521 – 1918550, ime in priimek po-
oblaščenca: Sabadin Elka, šifra: 4413, PE: Koper; tip 

Preklici

dokumenta 06ZIV04/11, št. dokumenta 00001935. tip 
dokumenta 06ZIV04/11, št. dokumenta 00002370, ime 
in priimek pooblaščenca: Rupnik Marinka, šifra: 0731, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta 06ZIV06/11, št. dokumenta 
00004771, ime in priimek pooblaščenca: Vuga Bojan, ši-
fra: 0928, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 06ZIV04/11, 
št. dokumenta 00000730, tip dokumenta 06ZIV04/11, št. 
dokumenta 00000732, tip dokumenta 06ZIV06/11, št. do-
kumenta 00000469, ime in priimek pooblaščenca: Gnez-
da Darko, šifra: 1054, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 
06ZIV06/11, št. dokumenta 00000120 – 00000121, ime 
in priimek pooblaščenca: Korez Markovič Alenka, šifra: 
5714, PE: Celje; tip dokumenta 08AZK01/07, št. doku-
menta 2305598 – 2305600, ime in priimek pooblaščenca: 
Gregor Košnik, šifra: 1098, PE: Ljub ljana; tip dokumenta 
POŽK03/12, št. dokumenta 02213034, tip dokumenta 
POŽK12/12, št. dokumenta 8000493, ime in priimek po-
oblaščenca: Kofol Patricija, šifra: 0395, PE: Nova Gorica; 
tip dokumenta 08AZK – 01/07, št. dokumenta 2275952, 
tip dokumenta 08AZK – 01/07, št. dokumenta 2415577, 
tip dokumenta 08AZK – 01/07, št. dokumenta 2432608, 
tip dokumenta 08AZK – 01/07, št. dokumenta 2432609, 
ime in priimek pooblaščenca: Kocjančič Valter, šifra:4706, 
PE: Koper. Ob-3199/13

Anzeljc Matej, Vogelna 6, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 19469067, izdala Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljub ljani. gns-331628

Bajželj Primož, Delavska cesta 59, Kranj, študent-
sko izkaznico, št. 63080047, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnt-331627

Brelih Anja, Trnovski pristan 8, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 32006337, izdala Naravoslovnotehni-
ška fakulteta. gnw-331624

EVROTRANSPORTI d.o.o., Žnidarčiče-
va ulica 15, Šempeter pri Gorici, licenco, številka 
GE005418, za tovorno vozilo scania 06340/003, šasija: 
XLER4X20005186787, registrska številka 60NN108. 
gnr-331604

GIK24 d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljub ljana, li-
cence za taxi vozila, št: 0004566/06267/734/001, 
0004566/06267/734/003, 0004566/06267/734/006, 
0004566/06267/734/007, 0004566/06267/734/008, 
0004566/06267/734/009, 0004566/06267/734/010, 
0004566/06267/734/011, 0004566/06267/734/012. 
gny-331601

Glavan Špela, Strahomer 28A, Ig, študentsko iz-
kaznico, št. 19484300, izdala Ekonomska fakulteta. 
gnn-331608

Hodžić Selma, Slomškova 9, Domžale, študentsko 
izkaznico, št. 19470079, izdala Ekonomska fakulteta, 
Ljub ljana. gni-331613

I. T. TRANSPORTI d.o.o., Rjava cesta 1A, Ljub
ljana  Polje, licenco, številka GE004465/04178/004, za 
tovorno vozilo iveco, eurocargo, registrska številka LJ 
164MM. gns-331603

IVADEN d.o.o., Celovška cesta 50, Ljub ljana, licen-
co za taxi vozilo, št. 0004387/05783/650/007, za vozilo 
volkswagen sharan, registrska številka LJ/KH434, izda-
la GZS. gnt-331606

Karadža Mateja, Clevelandska ulica 45, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 30016601, izdala Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo. gnp-331631
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Kodrič Dušan, Bezovje pri Šentjurju 25, Šentjur, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023399000, 
izdajatelj Cetis d.d.. gnr-331629

Konda Mateja, Anzlova gora 10, Semič, študentsko 
izkaznico, št. 30016774, izdala Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo. gnu-331630

Koren David, Slap 91, Ajdovščina, študentsko izka-
znico, št. 63060131, izdala Fakulteta za računalništvo. 
gnj-331612

Maksimiljana Klakočar s.p., Cesta Kozjanskega od-
reda 84, Šentjur, licenco, številka 010821/002, za tovor-
no vozilo, registrska številka CE CA863. gnq-331605

MIlanović Vlade, Delavska 11/3, Mojstrana, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Ministrstvo 
za zdravje, številka 6040583/2010, izdano leta 2011. 
gno-331632

Peterlin Matjaž, Ulica Dolenjskega odreda 35, 
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 63030028, 
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
gnm-331609

Prevozi Ozmec d.o.o., Smrjene 72, Škofljica, li
cenco, št. GE004517/05825/001, za vozilo merce-

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni 
list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list  Republike 
Slo venije d.o.o. • Internet: www.urad nilist.si – epošta: info@uradnilist.si

des benz vario 814D, registrska številka LJ Y9503. 
gnj-331616

SOLON d.o.o., Stepišnikova ulica 14B, Slovenska 
Bistrica, licenco, številka GE005951/06533, za vozilo 
GE005951806533/002, registrska številka MB CA260. 
gnt-331602

Transing d.o.o., Šlandrova ulica 10, Ljub
ljanaČrnuče, licenci, za vozilo mercedes benz 95416, 
registrska številka LJ L 465 E, in za vozilo MAN M95 
TGA 41.6603x4/432, registrska številka LJ 23OMM. 
gng-331619

Valšped d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš, licenci, 
za vozilo MAN 26.604 DPLT, registrska številka MB 
5389 T, in za vozilo mercedes benz actros 1843 LS, 
registrska številka MB H2511. gnf-331620

Valšped d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš, licenci, 
za vozilo DAF TE 47 WS 43038 E2, registrska številka 
LJ R3 83 A, in za vozilo MAN H05 18.413 FLT, registrska 
številka MB 10  50 Z. gnz-331621

Zamernik Mojca, Strmec 35, Luče, študentsko izka-
znico, št. 19537891, izdala Ekonomska fakulteta, Ljub
ljana. gnv-331625
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