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Javni razpisi

 Ob-3830/13

Spremembe vsebine javnega razpisa
Javnega sklada Republike Slovenije za 

podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere (P1 2013),  

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22  
z dne 15. 3. 2013, Ob-1898/13

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega razpisa:

3. Predmet javnega razpisa
Spremeni se drugi odstavek, in sicer tako, da se 

doda:
ZVEZA BANK, Podružnica Ljub ljana ter Hranilnica 

in posojilnica Vipava d.d.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenci-

ala, ki je na razpolago za javni razpis
Poveča se skupna višina razpisanih sredstev za iz-

dajanje garancij iz 27.000.000 EUR na 37.000.000 EUR.
Poveča se tudi ocenjena skupna višina razpisa-

nih sredstev za subvencioniranje obrestne mere iz 
4.415.500 EUR na 6.115.500 EUR.

9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike se 
spremeni in v celoti glasi:

Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad GS PIFI MG: 11.100.000 EUR.
Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obre-

stne mere:
– Holdinški sklad PIFI MG: 6.115.500 EUR.
Vir sredstev je holdinški sklad Programa instru-

mentov finančnega inženiringa za mala in srednje ve-
lika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 
2009–2013.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in razisko-
valna odličnost; prednostne usmeritve: Spodbujanje 
podjetništva.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 1173 Ob-3812/13

Obvestilo o zaprtju razpisa

Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, objavlja, da je javni razpis z oznako Javni razpis 
PUREE 2013-2 – Nepovratne finančne spodbude za 

ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih ose-
bah in podjetnikih ter javnem sektorju, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 59/13 z dne 12. 7. 2013, zaprt 
zaradi porabe sredstev. Zaprtje razpisa začne veljati 
z dnem objave tega obvestila.

Energija plus d.o.o.

 Ob-3844/13

Preklic
Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Du-

najska cesta 22, Ljub ljana za UKREP I: Finančna pomoč 
za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kme-
tijskem gospodarstvu v letu 2013, objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 78/13 z dne 20. 9. 2013, na strani 2620, pod 
oznako Ob-3741/13, se prekliče.

Uredništvo

 Ob-3773/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju: ZUJIK) 
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom 
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) 
Ministrstvo za kulturo RS objavlja

javni razpis
za izbor večletnih kulturnih projektov,  

ki jih bo na področjih umetnosti sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna,  

namenjenega za kulturo 
(v nadaljevanju: projektni razpis,  

oznaka JPR-VP-UM)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet večletnega projektnega razpisa, oznaka 

JPR-VP-UM, je sofinanciranje štiriletnih kulturnih pro-
jektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, likovnih 
in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli 
v obdobju od 2014 do 2017, ter dvoletnih kulturnih pro-
jektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih 
bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2014 do 2015.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.
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3. Cilji razpisa: sofinanciranje je namenjeno podpori 
večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki 
so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter 
nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti 
in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, ter podpori de-
lovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev 
ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se 
ustvarjalcev.

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Uprizoritvene umetnosti so področje umetnosti, 

ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke 
ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in 
raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično 
gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče.

Glasbene umetnosti so področje umetnosti, ki za-
jema vse zvrsti in oblike glasbene, baletne in glasbeno 
scenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti.

Likovne umetnosti so področje umetnosti, ki zajema 
različne oblike, prakse in izraze likovne ustvarjalnosti, ki 
temeljijo na podobi in vključuje slikarstvo, kiparstvo, gra-
fiko, ilustracijo, fotografijo, video, vse sodobne ustvar-
jalne in raziskovalne likovne prakse ter arhitekturo in 
oblikovanje.

Intermedijske umetnosti so področje umetnosti, ki 
se navezuje na sodobne umetniške prakse, ki v razisko-
vanju novih izraznih možnosti in ob načelu spajanja (v 
nasprotju z analogno interdisciplinarnostjo in multime-
dijo) segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, 
pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem 
kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih 
medijev, mejno pa pogosto segajo tudi na presečišče 
znanosti in umetnosti. V praksi se najbolj pogosto ma-
nifestira kot intermedijska instalacija, razstava in inte-
raktivni performans ter intervencija v javnem prostoru.

Večletni projekt (v nadaljevanju: projekt) je lahko 
štiriletni, ki bo izveden v obdobju 2014–2017, ali dvo-
letni, ki bo izveden v letih 2014 in 2015. Je posamična 
kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu 
zaključena celota in izkazuje kontinuiteto delovanja. Je 
dostopen javnosti in bo izveden v obdobjih, določenih na 
posameznem razpisnem področju.

Izvedba projekta na razpisnem področju »4-letni 
projekti« je zaključena enota, ki vključuje pripravo in 
realizacijo projekta. V primeru vsakoletne izvedbe pro-
jekta sta priprava in realizacija projektov v istem kole-
darskem letu, v primeru bienalne izvedbe projekta je 
lahko priprava projekta v drugem koledarskem letu kot 
realizacija projekta. Ministrstvo bo v razpisnem obdobju 
2014–2017 na razpisnem področju sofinanciralo posa-
mezne izvedbe projekta.

Avtorski opus na razpisnem področju »2-letni pro-
jekti« je projekt, ki bo izveden v letih 2014 in 2015, z ja-
snim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno prispe-
va k raznolikosti gledališkega izraza. Avtorski opus ob-
sega najmanj eno produkcijsko formo in vse dejavnosti 
avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme.

Avtorski opus mladega avtorja na razpisnem po-
dročju »2-letni projekti« je projekt, ki bo izveden v letih 
2014 in 2015, z jasnim umetniškim konceptom mladega 
avtorja, ki bistveno prispeva k umetniškemu razvoju in 
prepoznavnosti mladega avtorja. Avtorski opus mladega 
avtorja obsega najmanj eno produkcijsko formo in vse 
dejavnosti mladega avtorja, ki so potrebne za realizacijo 
produkcijske forme.

Inkubator na razpisnem področju »2-letni projekti« 
je projekt, ki bo izveden v letih 2014 in 2015, namenjen 
podpori razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvar-
jalcev. Vključuje sofinanciranje splošnih stroškov pro-
stora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter osnovnih 

aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani 
mladih ustvarjalcev. Inkubator je projekt z jasnim ume-
tniškim konceptom, ki povezuje mlade ustvarjalce in ra-
znolike umetniške izraze, s poudarkom na uprizoritveni 
umetnosti, ter bistveno prispeva k izboljšanju pogojev 
dela, razvoju in uveljavljanju mladih ustvarjalcev.

Produkcijska forma na razpisnem področju »2-letni 
projekti« je posamezna osnovna enota dvoletnega pro-
jekta Avtorski opus ali Avtorski opus mladega avtorja do-
stopna javnosti. Premierno bo realizirana v času trajanja 
projekta oziroma najkasneje do konca leta 2015. Udeja-
nji se kot klasična produkcija na področju uprizoritvene 
umetnosti, katere rezultat je predstava/uprizoritev, ali kot 
druga umetniška produkcijska forma s področja uprizori-
tvene umetnosti (work in progress/process (WIP), pred-
stavitev kot umetniško uprizoritveno dejanje, raziskava 
kot umetniško uprizoritveno dejanje, druge umetniške 
uprizoritvene forme, ki jih ni možno opredeliti kot klasič-
no produkcijo – predstavo/uprizoritev). Avtor ali mladi 
avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali 
več produkcijskih form.

Upravičene osebe:
– na razpisnem področju »4-letni projekti« so pri-

javitelji projektov, ki delujejo na razpisnih področjih ter 
so nevladne in zasebne kulturne organizacije s sta-
tusom pravne osebe (društva, ustanove in druge ne-
vladne organizacije ter zavodi in gospodarske organi-
zacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu 
JPR-PROG-2014-2017, ter javni zavodi, ki v obdobju 
2014–2017 ne bodo neposredno pozvani k predloži-
tvi programa dela in finančnega načrta za to obdobje 
s strani Ministrstva;

– na razpisnem področju »2-letni projekti« so prija-
vitelji projektov, ki delujejo na podpodročju razpisa ter so 
fizične osebe, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje 
za sodelovanje na razpisu, ali nevladne kulturne orga-
nizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in 
druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran 
na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017, in izpolnjuje-
jo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 
so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje 
pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja do-
bička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki 
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga 
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso usta-
novljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi 
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovi-
telji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so 
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministr-
stva so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani na izvedbo projekta,

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

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

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

sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).
Razstavnina je avtorski honorar umetniku, ki jav-

no predstavi svoja umetniška dela na razstavi ali dru-
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gem razstavnem ali performativnem dogodku. Ministr-
stvo ga uvršča med obvezne stroške na področjih likov-
nih in intermedijskih umetnosti in določa najnižje bruto 
obsege: najmanj 500,00 EUR za osebno razstavo iz 
tekoče produkcije, najmanj 1.500,00 EUR za pregledno 
razstavo in najmanj 3.000,00 EUR za retrospektivno 
razstavo. V primeru skupinske razstave se vsaj 15 % 
pogodbene vrednosti nameni sodelujočim umetnikom 
za razstavnine.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta 

z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti),

– da so prihodki enaki odhodkom.
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane 

odhodke.
5. Razpisna področja
Ministrstvo na razpisu razpisuje naslednji razpisni 

področji, podpodročja in projektne sklope:
5.1. Razpisno področje: »4-letni projekti«:
5.1.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti
5.1.1.1. Projektni sklop: Mednarodni festivali in plat-

forme
Projektni sklop »Mednarodni festivali in platforme« 

je namenjen sofinanciranju izvedbe mednarodnega fe-
stivala ali platforme, kar vključuje pripravo, organizacijo 
in realizacijo mednarodnega festivala ali platforme.

5.1.2. Podpodročje: Glasbene umetnosti
5.1.2.1. Projektni sklop: Organizacija glasbenih fe-

stivalov in koncertnih ciklov
Projektni sklop je namenjen sofinanciranju orga-

nizacije glasbenih festivalov in koncertnih ciklov. Glas-
beni festival je programsko zaokrožena celota kon-
certnih dogodkov v strnjenem večdnevnem časovnem 
obdobju. Koncertni cikel je programsko zaokrožena 
in kontinuirana serija koncertnih dogodkov v daljšem 
časovnem obdobju, ki ne presega obdobja koledar-
skega leta.

5.1.2.2. Projektni sklop: Glasbene nagrade, tekmo-
vanja in delavnice

Projektni sklop je namenjen sofinanciranju projek-
tov podeljevanja glasbenih nagrad ter organizacije in 
izvedbe glasbenih tekmovanj in delavnic.

5.1.3. Podpodročje: Likovne umetnosti
5.1.3.1. Projektni sklop: Organizacija festivalov in 

bienalov v Sloveniji, Organizacija večletnih projektov 
v Sloveniji

Projektni sklop je namenjen sofinanciranju na pre-
poznavni platformi zasnovanega likovnega festivala ali 
bienala, kar vključuje pripravo, organizacijo in realizacijo 
nacionalnega ali mednarodnega festivala ali bienala.

Večletni kulturni projekt na področju likovnih ume-
tnosti je programsko zaokrožena celota razstav (ciklus) 
s prepoznavno platformo, ki se realizira skozi daljše 
časovno obdobje s predstavitvami posameznih, vse-
binsko in terminsko zaključenih enot enkrat letno. Pod 
sklop večletni kulturni projekti izjemoma sodijo tudi kom-
pleksne, organizacijsko zahtevne razstave izkazanega 
nacionalnega ali mednarodnega pomena, ki se pripra-
vljajo v soorganizaciji vsaj treh izvajalcev, ki so pravne 
osebe (od katerih je eden javni zavod), ter v obdobju 
2014–2017 vključujejo vsaj dve izvedbi.

5.1.3.2. Projektni sklop: Likovne nagrade
Projektni sklop je namenjen sofinanciranju stro-

kovnih nagrad. Med strokovne nagrade na področju 
likovnih umetnosti sodijo priznanja posameznikom in 
skupinam za najvišje ustvarjalne dosežke na področju 
sodobne slovenske likovne umetnosti. O nagrajencih 
odloča izključno stroka prek posebnih strokovnih komi-

sij na podlagi statuta ali pravilnika o nagradi. Izvedbo 
projekta organizira pravna oseba, ki izkazano deluje na 
nacionalni ravni.

5.1.4. Podpodročje: Intermedijske umetnosti
5.1.4.1. Projektni sklop: Organizacija festivalov
Projektni sklop je namenjen sofinanciranju izvajal-

čeve produkcije in postprodukcije ter drugih slovenskih 
produkcij in postprodukcij na intermedijskem področju, 
vključno s spremljajočimi materiali in promocijo, kakor 
tudi prikazu tuje produkcije in postprodukcije gostujočih 
programskih enot iz zamejstva in tujine, pri čemer naj bi 
število slovenskih produkcij in postprodukcij dosegalo 
vsaj polovico vseh na festivalu prikazanih dogodkov.

Referenčna prizorišča so predvsem tista, ki so se 
tradicionalno že uveljavila na področju sodobne ume-
tniške (festivalske) produkcije in kot taka razpolagajo 
z medijskimi odzivi, ki presegajo lokalne razmere ter 
združujejo mednarodno priznane strokovnjake s po-
dročja intermedijske umetnosti, ki s svojimi referencami 
izkazujejo usposobljenost za najbolj zahtevne festival-
ske projekte.

5.2. Razpisno področje: »2-letni projekti«:
5.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti
5.2.1.1. Projektni sklop: Avtorski opus
Projektni sklop je namenjen dvoletnemu sofinan-

ciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh 
dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produk-
cijske forme. Avtor lahko v okviru večletnega projekta 
realizira eno ali več produkcijskih form.

5.2.1.2. Projektni sklop: Avtorski opus mladega av-
torja

Projektni sklop je namenjen dvoletnemu sofinanci-
ranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh de-
javnosti mladega, perspektivnega in šele uveljavljajoče-
ga se, avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske 
forme. Mladi avtor lahko v okviru večletnega projekta 
realizira eno ali več produkcijskih form.

5.2.1.3. Projektni sklop: Inkubator
Projektni sklop je namenjen dvoletnemu sofinan-

ciranju splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo 
mladi ustvarjalci, ter aktivnosti vsebinskega upravljanja 
tega prostora s strani mladih ustvarjalcev, ki povezu-
jejo mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze, 
s poudarkom na uprizoritveni umetnosti ter z name-
nom ustvarjanja razmer za razvoj in uveljavljanje mladih 
ustvarjalcev.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Pogoji za sodelovanje na razpisu na razpisnem 

področju »4-letni projekti«:
6.1.1. Splošni pogoji:
Na razpis na razpisnem področju »4-letni projekti« 

se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki 
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

1. so organizacije, registrirane za opravljanje kul-
turno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji, ter delujejo na podpodročju razpisa,

2. so vsaj tri leta registrirani za izvajanje dejav-
nosti na področju kulture in umetnosti,

3. da prijaviteljev javni kulturni program ni bil 
izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziro-
ma ne bodo v tem obdobju s strani ministrstva pozvani 
k predložitvi programa dela in finančnega načrta,

4. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti,
5. so v primeru, da so bili pogodbena stranka 

Ministrstva v letih 2010 do vključno 2012, izpolnjevali 
vse pogodbene obveznosti do Ministrstva (podlaga za 
ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je ar-
hivirana dokumentacija Ministrstva za leta 2010, 2011 
in 2012),
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6. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek 
financiranja ne presega najvišje možne višine zaproše-
nih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju, 
podpodročju in projektnem sklopu,

7. da so prihodki projekta enaki odhodkom pro-
jekta,

8. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani 
na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih 
Ministrstva od leta 2014 do vključno 2017, na razpisih 
Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije 
za knjigo RS in drugih ministrstev,

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

10. da isti projekt prijavlja le en prijavitelj,
11. da nimajo omejitve poslovanja na pod-

lagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo 
ZIntPK-UPB2).

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 6.1.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem 
prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje pogoja v alineji 2 se 
ugotavlja na osnovi dostopnih javnih evidenc, in sicer 
mora prijavitelj pogoj izpolnjevati na dan zaključka 
razpisnega roka. V primeru, da Ministrstvo naknadno 
zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih 
pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj 
dostaviti v zahtevanem roku.

6.1.2. Posebni pogoji:
6.1.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti
Na podpodročje uprizoritvene umetnosti se lahko 

prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splo-
šnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

1. da je prijavitelj v obdobju 2010–2012 orga-
niziral vsaj en mednarodni festival ali predstavitveno 
platformo;

2. da prijavitelj v obdobju 2014–2017 prijavlja 
vsaj dve izvedbi mednarodnega festivala ali predsta-
vitvene platforme;

3. da zaprošena vsota za eno izvedbo med-
narodnega festivala ali predstavitvene platforme ne 
presega 70 % celotne vrednosti ene izvedbe festivala 
ali platforme in obenem ne presega 40.000,00 EUR;

4. da na razpisno podpodročje uprizoritvene 
umetnosti prijavlja največ eno vlogo.

6.1.2.2. Podpodročje: Glasbene umetnosti
Na podpodročje glasbene umetnosti se lahko prija-

vijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, 
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

1. da je prijavitelj v obdobju 2010–2012 organi-
ziral vsaj dva projekta iz projektnega sklopa, ki ga pri-
javlja na razpis, pri čemer šteje, da je posamezni glas-
beni festival trajal najmanj dva strnjena dneva oziroma 
da je posamezni koncertni cikel vključeval najmanj pet 
koncertnih dogodkov v posameznem koledarskem letu;

2. da prijavitelj v obdobju 2014–2017 prijavlja 
najmanj dve izvedbi glasbenega festivala ali platfor-
me, v trajanju najmanj dveh strnjenih dni, oziroma 
štiri izvedbe koncertnega cikla, ki obsegajo najmanj 
pet koncertnih dogodkov, oziroma dve izvedbi projekta 
podelitve glasbene nagrade ali organizacije in izvedbe 
glasbenega tekmovanja ali delavnice;

3. da zaprošena vsota za izvedbo projekta iz 
projektnega sklopa »Organizacija glasbenih festivalov 

in koncertnih ciklov« na letni ravni ne presega 70 % 
celotne vrednost projekta in hkrati 40.000,00 EUR;

4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta iz 
projektnega sklopa »Glasbene nagrade, tekmovanja in 
delavnice« ne presega 70 % celotne vrednosti projekta 
in hkrati 20.000,00 EUR;

5. da prijavitelj v primeru prijavljanja tekmo-
vanja predloži priporočilo ustrezne izobraževalne (vi-
sokošolske), umetniške ali kulturne inštitucije ali re-
ferenčnega sub jekta (mednarodno uveljavljenega 
strokov njaka z referencami, ipd) ter sprejet pravilnik 
tekmovanja;

6. da na razpisno podpodročje glasbene ume-
tnosti prijavlja največ tri vloge.

6.1.2.3. Podpodročje: Likovne umetnosti
Na podpodročje likovne umetnosti se lahko prija-

vijo le izvajalci (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, 
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

1. da so v obdobju 2010–2012 organizirali vsaj 
en festival oziroma bienale na nacionalni ali mednaro-
dni ravni ali, da so v obdobju 2010–2012 organizirali 
vsaj dva projekta, vezana na večletno realizacijo na na-
cionalni ali mednarodni ravni (ciklusi, tematsko zaokro-
ženi večletni projekti) ali, da so v obdobju 2010–2012 
podelili vsaj eno nagrado s statusom strokovne nagra-
de na nacionalni ravni;

2. da v obdobju 2014–2017 načrtujejo vsaj dve 
izvedbi festivala oziroma bienala na nacionalni ali med-
narodni ravni;

3. da zaprošena vsota za eno izvedbo festiva-
la ali bienala ne presega 70 % celotne vrednosti ene 
izvedbe festivala ali bienala in obenem ne presega 
12.000,00 EUR

4. ali, da v obdobju 2014–2017 načrtujejo vsaj 
dve izvedbi večletnega projekta na nacionalni ali med-
narodni ravni;

5. da zaprošajo za največ 70 % celotne vre-
dnosti večletnega projekta in največ 10.000,00 EUR 
letni ravni;

6. ali, da v obdobju 2014–2017 načrtujejo pode-
litev vsaj dveh strokovnih nagrad na nacionalni ravni;

7. da zaprošena vsota za eno podelitev nagrade 
ne presega 70 % celotne vrednosti ene podelitve na-
grade in obenem ne presega 10.000,00 EUR,

8. da na razpisno podpodročje likovne umetno-
sti prijavlja največ dve vlogi.

6.1.2.4. Podpodročje: Intermedijske umetnosti
Na podpodročje intermedijske umetnosti se lahko 

prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splo-
šnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

1. da je prijavitelj v obdobju 2010–2012 izvedel 
vsaj tri intermedijske festivale;

2. da prijavitelj v obdobju 2014–2017 prijavlja 
vsaj štiri izvedbe intermedijskega festivala;

3. da prijavlja festival, kjer število slovenskih 
produkcij in postprodukcij obsega vsaj polovico vseh 
na festivalu prikazanih dogodkov;

4. da zaprošena vrednost sofinanciranja festi-
vala na letni ravni ne presega 70 % celotne vrednosti 
festivala in ob enem ne presega 30.000,00 EUR;

5. da na razpisno podpodročje intermedijske 
umetnosti prijavlja največ eno vlog.

6.2. Pogoji za sodelovanje na razpisu na razpi-
snem področju »2-letni projekti«:

6.2.1. Splošni pogoji:
Na razpis na razpisnem področju »2-letni projekti« 

se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki 
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
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1. da prijaviteljev javni kulturni program ni bil iz-
brana na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017,

2. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti,
3. so v primeru, da so bili pogodbena stranka 

Ministrstva v letih 2010 do vključno 2012, izpolnjevali 
vse pogodbene obveznosti do Ministrstva (podlaga za 
ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je ar-
hivirana dokumentacija Ministrstva za leta 2010, 2011 
in 2012),

4. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek 
financiranja ne presega najvišje možne višine zaproše-
nih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju, 
podpodročju in projektnem sklopu,

5. da so prihodki projekta enaki odhodkom pro-
jekta,

6. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na 
programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Mi-
nistrstva za leta 2014 in 2015, na razpisih Slovenskega 
filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo 
RS in drugih ministrstev,

7. prijavljajo projekte s podpodročja uprizoritve-
ne umetnosti, ki bodo premierno realizirani v času tra-
janja projekta oziroma najkasneje do konca leta 2015,

8. da se posamezen prijavitelj na ta razpis na 
tem razpisnem področju prijavlja samo enkrat in poda 
vlogo le za en projekt,

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

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

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 6.2.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem pri-
javnem obrazcu. V primeru, da Ministrstvo naknadno 
zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih 
pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj 
dostaviti v zahtevanem roku.

6.2.2. Posebni pogoji:
6.2.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti
Na podpodročje uprizoritvenih umetnosti se lahko 

prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splo-
šnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

6.2.2.1.1. v projektnem sklopu »Avtorski opus«
1. da je prijavitelj samozaposlen v kulturi, vpi-

san v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu,
2. da je prijavitelj v obdobju 2010–2013 zasno-

val in realiziral najmanj dve produkcijski formi,
3. da prijavlja v okviru projekta najmanj eno 

produkcijsko formo, lahko tudi več,
4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne 

presega 70 % celotne vrednosti projekta in obenem ne 
presega 40.000,00 EUR na letni ravni.

6.2.2.1.2. v projektnem sklopu »Avtorski opus mla-
dega avtorja«

1. da je prijavitelj fizična oseba,
2. da prijavitelj v letu 2014 ne bo presegel sta-

rosti 30 let (letniki rojstva 1984 in mlajši),
3. da prijavlja v okviru projekta najmanj eno 

produkcijsko formo, lahko tudi več,
4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne 

presega 20.000,00 EUR na letni ravni.
6.2.2.1.3. v projektnem sklopu »Inkubator«

1. da je prijavitelj fizična oseba ali da je prija-
vitelj nevladna kulturna organizacija, registrirana za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posre-
dovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter deluje na pod-
področju razpisa,

2. da prijavitelj, v primeru, da je fizična oseba, 
v letu 2014 ne bo presegel starosti 30 let (letniki rojstva 
1984 in mlajši),

3. da prijavitelj v letih 2014 in 2015 razpolaga 
s prostorom za izvedbo projektnega sklopa »Inkuba-
tor«,

4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne 
presega 85 % celotne vrednosti projekta in obenem ne 
presega 25.000,00 EUR na letni ravni.

7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpi-

ranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu ime-
nuje minister za kulturo.

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

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

Opozorilo:
1. V primeru, če se prijavitelj prijavi na ta 

razpis z več vlogami kot jih določajo splošni ali poseb-
ni pogoji na posameznem prijavljenem razpisnem po-
dročju ali podpodročju, se vse vloge prijavitelja s tega 
razpisnega področja zavržejo iz razloga neizpolnjeva-
nja splošnih ali posebnih pogojev (kot neupravičene 
osebe).

2. V primeru, če več prijaviteljev prijavi na ta 
razpis isti projekt, se vloge prijaviteljev istega projekta 
zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev 
(kot neupravičene osebe).

3. V primeru, da prijavitelj prijavlja projekt, ki je 
po svoji vsebini zastavljen interdisciplinarno, ga prija-
vitelj prijavi na področje, na katerem izpolnjuje poseb-
ne pogoje razpisa. Projekt v nadaljevanju ocenjujejo 
strokovne komisije področij, na katere projekt sega. 
Tak projekt je lahko sofinanciran z več proračunskih 
postavk, a le do višine, ki je določena na področju, 
podpodročju oz projektnem sklopu, na katerega se 
prijavitelj prijavlja.

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
8. Razpisni kriteriji
Projekt, prijavljen na projektni razpis, oznaka 

JPR-VP-UM, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji so ovre-
dnoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kri-
teriju navedena najvišja možna višina prejetih točk. 
Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je 
100 točk, pri čemer je mogoče na razpisnem področju 
»4-letni projekti« prejeti največ 50 točk na osnovi splo-
šnih razpisnih kriterijev in 50 točk na osnovi posebnih 
razpisnih kriterijev, vezanih na prijavljeno podpodročje 
in projektni sklop.

8.1. Razpisni kriteriji na razpisnem področju »4-le-
tni projekti«:
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Število 
možnih točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA 20

a. reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2010–2012 (prepoznavnost in 
uveljavljenosti prijavitelja v strokovni javnosti)* 10

b. poslovne reference prijavitelja na področju razpisa v obdobju 2010–2012 (poslovanje 
prijavitelja)** 10

2. OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA 10

a. stopnja izvedljivosti projekta (stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja 
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt)

10

3. OCENA DOSTOPNOSTI IN ODMEVNOSTI PROJEKTA 20

a. predvidena dostopnost projekta (število obiskovalcev, kraj izvedbe, promocijski načrt) 10

b. izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, ter predvidena odmevnost v slovenskem 
in/ali mednarodnem kulturnem prostoru 10

SKUPAJ: 50

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list 
RS, št. 64/11 – UPB2), vendar skupaj največ 10 točk.

** Poslovne reference prijavitelja na področju izvajanja kulturnih projektov v obdobju 2010–2012 se preverjajo na 
podlagi javno dostopnih evidenc.

8.1.1. Splošni razpisni kriteriji:

8.1.2. Posebni razpisni kriteriji:
8.1.2.1. Uprizoritvene umetnosti:

Število 
možnih točk

a. izvirnost in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi projekta ter primernost predlaganih vsebin 
glede na zasnovo projekta

10

b. celovitost (celovitost in vsebinska zaokroženost projekta, tehtnost vsebinske obrazložitve 
in utemeljitve projekta)

10

c. vključevanje referenčnih in kakovostnih slovenskih in tujih izvajalcev in projektov 10

d. produkcijska zahtevnost (število in obseg posameznih projektnih enot, organizacijska 
zahtevnost, predvideno število izvajalcev)

10

e. pomembnost festivala/platforme v smislu razvoja slovenskih uprizoritvenih umetnosti 10

SKUPAJ: 50

8.1.2.2. Glasbene umetnosti:
8.1.2.2.1. Organizacija glasbenih festivalov in kon-

certnih ciklov

Število možnih 
točk

a. izvirnost in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi projekta ter primernost predlaganih vsebin 
glede na zasnovo projekta

10

b. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost in celovitost 10

c. aktualnost, referenčnost in kakovost nastopajočih ter vključevanje posebej nadarjenih 
mladih domačih nastopajočih 

10

d. razvoj ciljnega občinstva (strategija razvoja ciljnega občinstva) 10

e. pomen za razvoj slovenskih glasbenih umetnosti 10

SKUPAJ: 50
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Število možnih 
točk

a. izvirnost in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi projekta ter primernost predlaganih vsebin 
glede na zasnovo projekta

10

b. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost in celovitost 10

c. aktualnost in referenčnost mentorjev in žirantov 10

d. krepitev kompetenc in referenc slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev 10

e. pomen za razvoj slovenskih glasbenih umetnosti 10

SKUPAJ: 50

8.1.2.2.2. Glasbene nagrade, tekmovanja in de-
lavnice

8.1.2.3. Likovne umetnosti:
8.1.2.3.1. Organizacija festivalov in bienalov v Slo-

veniji, Organizacija večletnih projektov v Sloveniji

Število možnih 
točk

a. izvirnost predlaganega projekta in argumentiranost njegovega razvoja skozi obdobje štirih 
let

10

b. sodobni in kreativni pristopi v prezentaciji projekta, ki upoštevajo razvoj muzejske stroke 
v mednarodnem prostoru

10

c. reference vključenih strokovnjakov (kustosov, kuratorjev) in avtorjev (umetnikov) 10

d. pomembnosti projekta za razvoj slovenskih sodobnih likovnih umetnosti 10

e. razvoj ciljnega občinstva (strategija razvoja ciljnega občinstva ter predvideni načini 
nagovarjanja ciljnega občinstva)

10

SKUPAJ: 50

8.1.2.3.2. Likovne nagrade

Število možnih 
točk

a. Aktualnost in izvirnost vsebinske utemeljitve nagrade (pravilnika ali statuta o podeljevanju) 10

b. deficitarnost področja, za katerega se nagrada predlaga 10

c. reference sodelujočih žirantov, selektorjev in kustosov 10

d. pomembnosti nagrade za razvoj slovenskih sodobnih likovnih umetnosti 10

e. vključevanje večjega števila organizatorjev iz Slovenije 10

SKUPAJ: 50

8.1.2.4. Intermedijske umetnosti:

Število možnih 
točk

a. izvirnost, aktualnost in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi projekta ter 
primernost predlaganih vsebin glede na zasnovo projekta

10

b.  sodobni in kreativni pristopi v prezentaciji projekta, ki upoštevajo razvoj intermedijske 
umetnosti v mednarodnem prostoru 

10

c. aktualnost, referenčnost in kakovost nastopajočih ter vključevanje produkcij mladih avtorjev 
in izvajalcev do 30 let 

10

d. sodelovanje z drugimi festivali ter kulturnimi institucijami doma in v tujini 10

e. pomembnost za razvoj slovenskih intermedijskih umetnosti 10

SKUPAJ: 50
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Obrazložitev točkovanja:
Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 

10 točk. Točke se dodelijo po sistemu: 10 in 9 točk = 
zelo dobro, 8 in 7 točk = dobro, 6, 5 in 4 točke = spre-
jemljivo, 3, 2 in 1 točka = manj sprejemljivo ter 0 točk = 
nesprejemljivo.

8.2. Razpisni kriteriji na razpisnem področju »2-letni 
projekti«:

8.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti
8.2.1.1. Razpisni kriteriji za projektni sklop »Avtor-

ski opus«:

Kriterij: Število možnih 
točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA 15
a. reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2010–2013 (prepoznavnost 

in uveljavljenosti prijavitelja v strokovni javnosti)
15

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA 65
a. zasnova projekta: izkazovanje specifičnega avtorskega izraza (izvirnost, razvoj 

in nadgradnja avtorskih ustvarjalnih postopkov)
25

b. izvedba projekta: sodobnost produkcijskih form 10
c. celovitost: celovitost in vsebinska zaokroženost projekta, tehtnost vsebinske 

obrazložitve in utemeljitve projekta
5

d. produkcijska zahtevnost: število in obseg posameznih produkcijskih form 
in dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme, organizacijska 
zahtevnost, predvideno število izvajalcev

5

e. predvidena dostopnost projekta: število obiskovalcev, kraji izvedbe, planirano število 
ponovitev, promocijski načrt

10

f. prispevek k prepoznavnosti avtorja v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru 
ter pomembnost projekta za razvoj slovenskih uprizoritvenih umetnosti

10

3. OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA 20
a. izvedljivost projekta: stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja 

z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi
5

b. izvedljivost projekta: sodelovanje z javnimi zavodi, sodelovanje z neinstitucionalnimi 
producenti, sodelovanje s producenti iz tujine

5

c. finančna zasnova: glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in 
uravnotežen projekt

10

SKUPAJ: 100

8.2.1.2. Razpisni kriteriji za projektni sklop »Avtorski 
opus mladega avtorja«:

Kriterij: Število možnih 
točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA 15
a. Izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega avtorja (študijska produkcija, 

priporočila, odzivi v strokovni javnosti …)
15

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA 65
a. zasnova projekta: izvirnost 25
b. izvedba projekta: sodobnost produkcijskih form 10
c. celovitost: celovitost in vsebinska zaokroženost projekta, tehtnost vsebinske 

obrazložitve in utemeljitve projekta
5

d. produkcijska zahtevnost: število in obseg posameznih produkcijskih form 
in dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme, organizacijska 
zahtevnost, predvideno število izvajalcev

5

e. predvidena dostopnost projekta: število obiskovalcev, kraji izvedbe, planirano število 
ponovitev, promocijski načrt

5

f. pomembnost projekta za umetniški razvoj in prepoznavnost mladega avtorja 15
3. OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA 20

a. izvedljivost projekta: stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja 
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi

5

b. izvedljivost projekta: sodelovanje z javnimi zavodi, sodelovanje z neinstitucionalnimi 
producenti, sodelovanje s producenti iz tujine

5

c. finančna zasnova: glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt 10
SKUPAJ: 100
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8.2.1.3. Razpisni kriteriji za projektni sklop »Inku-
bator«:

Kriterij: Število možnih 
točk

1. OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA 80
a. kakovost in raznovrstnost (npr. vaje, delavnice, pogovori, predstavitve, tematski 

večeri...) predlaganih vsebin
20

b. povezovanje različnih umetniških praks in izrazov 10
c. celovitost in vsebinska zaokroženost projekta, tehtnost vsebinske obrazložitve in 

utemeljitve projekta
5

d. organizacijsko-izvedbeni načrt projekta (način izvedbe projekta, terminski plan, 
sestava strokovnega telesa mladih avtorjev, ki izvaja projekt)

15

e. utemeljenost razvojnega načrta v smislu pomembnosti projekta za razvoj in 
uveljavljanje mladih ustvarjalcev

30

2. OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA 20
a. primernost prostora, s katerim razpolaga prijavitelj, glede na vsebino, formo in 

obseg predlaganih vsebin
5

b. sodelovanje z drugimi pravnimi osebami, izvajalci kulturnih vsebin (javnimi zavodi, 
nevladnimi organizacijami doma in v tujini)

5

c. finančna zasnova: glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen 
projekt, stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali 
pridobljenimi sredstvi

10

SKUPAJ: 100

Obrazložitev točkovanja:
Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ toliko 

točk, kot je zapisano v posamezni alineji v razdelku »šte-
vilo možnih točk«. Po posameznih alinejah se ocenjuje 
po sistemu od zelo dobro do nesprejemljivo, pri čemer 
pomeni največje število možnih točk za posamezno 
alinejo zelo dobro, najmanjše število možnih točk za 
posamezno alinejo, se pravi 1 točka, manj sprejemljivo, 
in 0 toč za posamezno alinejo nespremenljivo.

9. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanci-
ranja

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri če-
mer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja mo-
žna višina doseženih točk. Najvišje možno število pre-
jetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko 
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih 
sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih 
točk za projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti 
projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.

Vsebinsko ovrednotenje izvedejo strokovne komisi-
je za posamezna razpisna podpodročja.

Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem po-
dročju »4-letni projekti« bo na podlagi odločbe sklenjena 
pogodba za obdobje trajanja razpisa.

Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem po-
dročju »2-letni projekti« bo na podlagi odločbe sklenjena 
pogodba za obdobje trajanja razpisa. Izvajalec, fizična 
oseba, se lahko ob sklenitvi osnovne pogodbe odloči, 
da bo finančno poslovanje projekta zanj izvedla izbrana 
pravna oseba. V tem primeru bo sklenjena tripartitna 
pogodba med izvajalcem, financerjem in pravno osebo, 
kateri bo financer s soglasjem izvajalca nakazoval ce-
lotna pogodbena sredstva za izvedbo projekta. Izbrana 
pravna oseba mora izpolnjevati tretjo in deseto alinejo 
splošnih pogojev iz točke 6.2.1. razpisnega besedila. 
Tudi v primeru tripartitne pogodbe je odgovornost za 
izvajanje vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, 
tudi za finančno transparentnost projekta, izključno na 
strani avtorja, prijavitelja (izvajalca) izbranega projekta.

Ob letnem pozivu k predložitvi enot projekta za na-
slednje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb, 
ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem 



Stran 2726 / Št. 81 / 4. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sklenjeni dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena 
dokončen obseg projekta v posameznem letu in dokonč-
na višina sredstev za izvedbo projekta v določenem letu 
ter opredeljene druge morebitne spremembe, vezane na 
izvedbo izbranega projekta in pogodbeno razmerje. Do-
končna višina sredstev za posamezno leto se določi na 
podlagi pregleda realizacije pogodbe ter okvira sredstev, 
namenjenih razpisu v posameznem proračunskem letu. 
Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno obdobje 
trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne pogoje 
razpisa na razpisnih področjih.

10. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 

namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-VP-UM, je:
1. na področju »4-letni projekti« 850.000,00 EUR 

na letni ravni. Sredstva se zagotovijo z naslednjih pro-
računskih postavk:

– 131075-uprizoritvene umetnosti, v predvideni vi-
šini 200.000,00 EUR,

– 131077-glasbene umetnosti, v predvideni višini 
400.000,00 EUR,

– 131976-likovne umetnosti, v predvideni višini 
150.000,00 EUR,

– 131078-intermedijske umetnosti, v predvideni vi-
šini 100.000,00 EUR,

2. na področju »2-letni projekti« 200.000,00 EUR 
na letni ravni. Sredstva se zagotovijo s proračunske 
postavke 131075-uprizoritvene umetnosti.

Ministrstvo bo na področju »4-letni projekti« v ob-
dobju 2014–2017 v okviru razpisa, oznaka JPR-VP-UM, 
sofinanciralo največ 91 projektov, in sicer:

– 12 na podpodročju uprizoritvene umetnosti,
– 55 na podpodročju glasbene umetnosti,
– 20 na podpodročju likovne umetnosti in
– 4 na podpodročju intermedijske umetnosti.
Ministrstvo bo na področju »2-letni projekti« v letih 

2014–2015 v okviru razpisa, oznaka JPR-VP-UM, pred-
vidoma sofinanciralo največ19 projektov.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-

jekte morajo biti porabljena na področju razpisa »4-letni 
projekti« v proračunskih letih 2014, 2015, 2016 in 2017 
ter na področju razpisa »2-letni projekti« v proračunskih 
letih 2014 in 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo 
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Razpisni rok: razpis se prične 4. 10. 2013 in se 
zaključi 4. 11. 2013.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo projektnega razpisa, oznaka 

JPR-VP-UM,
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem,
– izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v Wor-

dovi datoteki.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-

snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, Ljub ljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer 

najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
razpisa, oznaka JPR-VP-UM.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

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

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

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

Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predlo-
žena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 4. 11. 2013, 
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti 
kuverti, z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na 
razpis z oznako JPR-VP-UM, z navedbo razpisnega po-
dročja (»4-letni projekt« ali »2-letni projekt«), razpisnega 
podpodročja (npr. Uprizoritvene umetnosti) in projektnega 
sklopa (npr. Mednarodni festivali in platforme). Na hrbtni 
strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in 
naslov (sedež) oziroma v primeru, ko je prijavitelj fizična 
oseba, ime in priimek ter naslov.

15. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev 

ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na po-
što do vključno 4. 11. 2013 oziroma do tega dne ni bila 
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni 
ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

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

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

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

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

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

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Izvajalec se lahko prijavi na razpis JPR-VP-UM tudi, 

če se je prijavil na razpis za izvajalca javnih kulturnih 
programov z oznako JPR-PROG-2014-2017. V primeru, 
da se je izvajalec prijavil tudi na razpis za izvajalca javnih 
kulturnih programov z oznako JPR-PROG-2014-2017 in 
bil na njem izbran, se njegova vloga na tem projektnem 
razpisu z oznako JPR-VP-UM zavrže.

16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo 

najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, 
ki se bo pričelo 13. 11. 2013, ob 10. uri. Ministrstvo bo 
izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih 
z državnim proračunom.
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Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka raz-

pisa, oznaka JPR-VP-UM, vezana na proračunske zmo-
gljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb 
v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministr-
stva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpi-
sa, oznaka JPR-VP-UM, je ministrstvo dolžno ukrepati 
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziro-
ma finančnemu načrtu ministrstva.

17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in po-
jasnil v zvezi z razpisom:

– uprizoritvene umetnosti: Vesna Jurca – Tadel, 
tel. 01/369-59-63, e-pošta: vesna.jurca-tadel@gov.si,

– glasbene umetnosti: Peter Baroš, 
tel. 01/369-58-43, e-pošta: peter.baros@gov.si,

– likovne umetnosti: Judita Krivec Dragan, 
tel. 01/369-59-40, e-pošta: judita.krivec-dragan@gov.si,

– intermedijske umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, 
tel. 01/369-59-57, e-pošta: matjaz.sekoranja@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, 
sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, 
da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo pote-
kale 15. 10. 2013 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, 
Ljub ljana, sejna soba v pritličju (ob 9. uri za glasbeno, 
ob 10. uri za intermedijsko, ob 11. uri za likovno in ob 
12. uri za uprizoritveno umetnost).

18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainte-
resirane osebe se lahko seznanijo z razpisno doku-
mentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni 
ministrstva, Maistrova 10, Ljub ljana, ali na spletnih 
straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno 
pod točko 13.

Ministrstvo za kulturo RS

 Ob-3852/13

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadalje-
vanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi jav-
nega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) 
Ministrstvo za kulturo RS objavlja

javni razpis
za opravljanje nalog centra Ustvarjalna Evropa  

v Sloveniji za obdobje 2014–2020  
(v nadaljevanju: razpis, oznaka JR-UE-2014-2020)

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

2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet razpisa je opravljanje nalog centra Ustvar-

jalna Evropa v Sloveniji (v nadaljevanju: center) v ob-
dobju od začetka leta 2014 do konca leta 2020, ki bo 
v prvi vrsti zagotavljal promocijo programa EU Ustvarjal-
na Evropa in informacije o njem ter podporo prijaviteljem 
pri prijavljanju na razpise tega programa. Ustvarjalna 
Evropa (predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sve-
ta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (medinstitu-
cionalna zadeva 2011/0370(COD)) je program EU, ki 
bo predvidoma s 1. 1. 2014 nasledil in združil aktualne 
programe Kultura (2007–2013), MEDIA, MEDIA Mun-
dus, ter uvedel nov medsektorski sklop, ki bo ponudil 
inovativno jamstveno shemo za kulturne in ustvarjalne 
sektorje, da bodo ti laže dostopali do finančnih sredstev. 
Glavna cilja programa Ustvarjalna Evropa sta varovati, 
razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno ra-

znolikost in kulturno dediščino ter okrepiti konkurenčnost 
evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdio-
vizualnega sektorja, za spodbujanje pametne, trajnostne 
in vključujoče rasti.

Program bo vključeval samostojna podprograma 
Kultura in MEDIA ter medsektorski sklop.

– Podprogram Kultura
Prednostne naloge na področju krepitve zmogljivo-

sti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno 
delovanje bodo:

(a) podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim ak-
terjem zagotavljajo spretnosti, kompetence ter znanje in 
izkušnje, ki prispevajo h krepitvi kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev, vključno s prilagajanjem digitalnim tehnolo-
gijam, preizkušanjem inovativnih pristopov za razvoj 
občinstva ter preizkušanjem novih poslovnih modelov 
in modelov upravljanja;

(b) podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim ak-
terjem omogočajo sodelovanje na mednarodni ravni ter 
mednarodno uveljavljanje svojih poklicnih poti in dejav-
nosti v Uniji in zunaj nje, kadar je to mogoče, na podlagi 
dolgoročnih strategij;

(c) zagotavljati podporo za krepitev evropskih kul-
turnih in ustvarjalnih organizacij in mednarodnega mre-
ženja, da se olajša dostop do poklicnih priložnosti.

Prednostne naloge na področju spodbujanja nad-
nacionalnega kroženja in mobilnosti bodo:

(a) podpirati mednarodne turneje, prireditve, raz-
stave in festivale;

(b) podpirati kroženje evropske literature, da se 
zagotovi njena kar se da široka dostopnost;

(c) podpirati razvoj občinstva kot sredstva za spod-
bujanje zanimanja za evropska kulturna in ustvarjalna 
dela in snovno ter nesnovno kulturno dediščino ter iz-
boljšanje dostopa do njih.

– Podprogram MEDIA
Prednostne naloge za krepitev zmogljivosti evrop-

skega avdiovizualnega sektorja za nadnacionalno de-
lovanje bodo:

(a) strokovnjakom v avdiovizualnem sektorju olajša-
ti pridobivanje in nadgrajevanje spretnosti in kompetenc 
ter razvoj mrež, vključno z uporabo digitalnih tehnologij, 
da se zagotovi prilagajanje razvoju trga, preizkušanje 
novih pristopov za razvoj občinstva in preizkušanje no-
vih poslovnih modelov;

(b) povečati zmogljivost izvajalcev v avdiovizual-
nem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, 
ki bodo lahko krožila po Uniji in zunaj nje, ter spodbuja-
nje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izda-
jatelji televizijskih programov;

(c) spodbujati izmenjave med podjetji z olajšanjem 
dostopa do trgov in poslovnih orodij, ki izvajalcem v av-
diovizualnem sektorju omogočijo povečati prepoznav-
nost njihovih projektov na trgih Unije in mednarodnih 
trgih.

Prednostne naloge za spodbujanje nadnacionalne-
ga kroženja bodo:

(a) podpirati kinematografsko distribucijo z nadna-
cionalnim trženjem, znamčenjem, distribucijo in razsta-
vljanjem avdiovizualnih del;

(b) spodbujati nadnacionalno trženje, znamčenje in 
distribucijo avdiovizualnih del na vseh drugih nekinema-
tografskih platformah;

(c) podpirati razvoj občinstva kot sredstva za spod-
bujanje zanimanja za evropska avdiovizualna dela in 
izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, priredi-
tvami, filmskim opismenjevanjem in festivali;

(d) spodbujati nove načine distribucije za vzposta-
vitev novih poslovnih modelov.
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– Medsektorski sklop
V okviru medsektorskega sklopa bo Komisija vzpo-

stavila jamstveno shemo za kulturne in ustvarjalne sek-
torje z naslednjima prednostnima nalogama:

a) lajšati dostop do financ malim in srednjim podje-
tjem ter mikro, malim in srednjim organizacijam v kultur-
nih in ustvarjalnih sektorjih;

(b) izboljšati sposobnost sodelujočih finančnih po-
srednikov za ocenjevanje tveganj, povezanih z malimi in 
srednjimi podjetji ter mikro, malimi in srednjimi organiza-
cijami v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter z njihovimi 
projekti, vključno s tehnično pomočjo, pridobivanjem 
znanja in ukrepi za mreženje.

Za opravljanje nalog centra za obdobje od začetka 
leta 2014 do konca leta 2020, bo izbrani izvajalec z mi-
nistrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju do polovice 
potrebnih sredstev, ter pogodbo z Izvajalsko agencijo 
za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 
(v nadaljevanju EACEA) za drugo polovico sredstev. 
Kolikor se v času trajanja pogodbe višina izvajalcu do-
deljenih sredstev s strani EACEA zmanjša, se ustrezno 
zmanjša tudi višina sredstev, ki jih prispeva ministrstvo.

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

3. Cilji razpisa
Javni razpis je namenjen izboru izvajalca nalog cen-

tra, ki izhajajo iz predloga Uredbe Evropskega parla-
menta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa 
(medinstitucionalna zadeva 2011/0370(COD)) ter pozi-
va Evropske komisije št. E2/KB/Mvdh/BW – (2013)Ares 
2858261 z dne 8. 8. 2013. Z izborom izvajalca nalog cen-
tra želi ministrstvo spodbuditi črpanje evropskih sredstev 
s strani slovenskih prijaviteljev v okviru programa Ustvar-
jalna Evropa ter mednarodno povezovanje in razvijanje 
zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v tem programu.

Zaradi večjih sinergij in racionalizacije se je mini-
strstvo odločilo, da vzpostavi enotno vstopno točko za 
celoten program, tako da bo zainteresirana javnost lah-
ko pridobila vse informacije in podporo na enem mestu.

Cilji razpisa in naloge centra so:
– promoviranje in informiranje o programu pre-

ko različnih sredstev (spletne strani centra, družabna 
omrežja, elektronske novice, tiskano informativno gra-
divo, javni predstavitveni seminarji);

– tehnična in strokovna pomoč uporabnikom (po-
moč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije oziroma 
usmerjanje na druge informacijske točke programov 
EU);

– spodbujanje čezmejnega sodelovanja v kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjih (npr. pomoč pri iskanju partner-
jev in posredovanje partnerskih ponudb);

– organizacija predstavitvenih seminarjev in delav-
nic za potencialne prijavitelje;

– promocija programa v okviru drugih dogodkov 
domačih in tujih organizacij;

– sodelovanje z drugimi nacionalnimi agencijami, 
pristojnimi za podajanje informacij o programih EU;

– podpora Evropski komisiji z zagotavljanjem pri-
mernega obveščanja o rezultatih in učinkih programa 
ter njihovega razširjanja;

– zagotavljanje obveščanja o informacijah v zvezi 
z dodeljenim financiranjem Unije in rezultati, doseženimi 
za Slovenijo, ter njihovega razširjanja;

– posredovanje informacij o izvajanju programske-
ga načrta centra ter sodelovanje s predstavniki ministr-
stva, Evropske komisije in EACEA, ki skrbijo za izvajanje 
programa Ustvarjalna Evropa (npr. podpora Evropski 
komisiji z zagotavljanjem pomoči v zvezi s kulturnimi in 

ustvarjalnimi sektorji v Sloveniji, na primer z zagotavlja-
njem razpoložljivih podatkov o teh sektorjih).

Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge cen-
tra predvidoma januarja 2014.

Če se bodo naloge centra, ki bodo podrobneje do-
ločene z izvedbenim aktom EU – delovni program za 
izvajanje programa Ustvarjalna Evropa – spremenile, se 
z dodatkom k pogodbi ustrezno spremenijo tudi naloge 
izvajalca centra.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene 

osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so nepridobitne pravne osebe registrirane v Re-

publiki Sloveniji (kot društvo, zavod ali ustanova) za 
opravljanje dejavnosti na področju kulture (področje de-
javnosti bomo ugotavljali na podlagi javnih evidenc (AJ-
PES); v primeru, da je prijavitelj društvo ali javni zavod, 
prosimo, da zaradi pospešitve postopka, priložite akt 
o ustanovitvi);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do mini-
strstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti je dokumentacija ministrstva);

(Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem 
obrazcu št. 1.)

– da prijavi priložijo uravnoteženo finančno zgrad-
bo, katere odhodki v letu 2014 ne smejo presegati 
vsote 132.000,00 EUR, prihodki pa morajo biti enaki 
odhodkom.

(Obvezno dokazilo: finančna zgradba v prijavnem 
obrazcu št. 3).

4.2. Posebni pogoji na osnovnih razpisnih podro-
čjih:

Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev izpolnje-
vati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog centra:

4.2.1. Osebje
Osebje mora izkazovati naslednja znanja:
– poznavanje področij, ki jih pokriva program 

Ustvarjalna Evropa;
– poznavanje evropskih ustanov in politik;
– izkušnje na področju informiranja, koordinacije 

(organizacija seminarjev, konferenc itd.) in na področju 
stikov z javnostjo;

– jezikovne kompetence, ki omogočajo učinkovito 
komuniciranje s sogovorniki iz drugih držav (obvezno 
priložiti potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustre-
zni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo 
o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspe-
šno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. sto-
pnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo iz-
obraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno 
oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje 
svetovnega jezika);

– računalniška pismenost.
(Obvezno dokazilo: opis in priloga k prijavnemu 

obrazcu št. 1.)
4.2.2. Lokacija
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki je enostav-

no dostopna zainteresirani javnosti in bo nosila logotip 
EU, skladno z aktualno prakso in predpisi, ter ima vsaj:

– prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti,
– prostor, ki omogoča dostop do relevantne doku-

mentacije.
(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.3. Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno 

dostopni opremi in mora imeti priključek na internet,
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– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Office', 
mora center Ustvarjalne Evrope imeti združljivo pro-
gramsko opremo,

– splošno pisarniško opremo, vključno s telefonom, 
odzivnikom, telefaksom, kopirnim strojem in elektronsko 
pošto.

(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.4. Konflikt interesov
Center bo deloval v administrativnem kontekstu, 

ki bo omogočal dobro opravljanje nalog ob izogibanju 
vsakršnim konfliktom interesov. Pogodbena stranka, ki 
gosti center, ne more biti potencialni prijavitelj v razpisih 
programa Ustvarjalna Evropa, razen ob jasno definiranih 
pogojih, določenih v pogodbi o izvajanju nalog centra, 
ki jo izvajalec sklene z EACEA ter v drugih dokumentih 
EACEA (npr. smernice, ki določajo poslovanje centra).

(Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem 
obrazcu št. 1.)

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 

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

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

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

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača!
6. Razpisna merila
Ministrstvo bo prispele vloge obravnavalo na pod-

lagi spodaj navedenih meril izbora:

Merilo Število 
možnih točk

Program dela centra za leto 2014, ki vključuje tudi načrt za doseganje zainteresirane javnosti 
obeh podprogramov (Kultura in MEDIA), načrt za promocijo jamstvene sheme ter načrt za 
vzpostavljanje sinergij med podprogramoma Kultura in MEDIA.

Ocenjevala se bo kakovost vsebine in metodologije izvedbe v skladu z nalogami, navedenimi 
v točki 3 tega razpisa.

20

Finančni načrt za izvajanje aktivnosti in delovanja centra za leto 2014 (na podlagi Prijavnega 
obrazca št. 3).

Ocenjevala se bo uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovimi obsegom in 
vsebino, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti.

20

Domače in tuje reference osebja prijavitelja za izvajanje del, ki so predmet razpisa (kot reference 
štejejo dokazila o sodelovanju osebja pri izvedbi seminarjev in delavnic, promocij, tiskovnih 
konferenc, izdajanju publikacij in tiskovin, aktivni udeležbi na različnih domačih in tujih dogodkih 
ipd.).

Ocenjevala se bo vsebinska relevantnost in obseg ter raznovrstnost referenc osebja prijavitelja.

20

Dolgoročna vizija in program delovanja centra do leta 2020 (npr. sinergije med podprogramoma 
Kultura in MEDIA, komplementarnost z redno dejavnostjo predlagatelja, sinergije s sorodnimi 
institucijami na evropskem in nacionalnem nivoju).

Ocenjevala se bo izvedljivost in domiselnost dolgoročne vizije in programa delovanja centra do 
leta 2020.

20
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7. Uporaba meril in določitev višine sofinanciranja
Najvišje možno število prejetih točk za prijavo je 

80 točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire 
ocenjen najvišje in bo dosegel vsaj 60 točk.

8. Predvidena vrednost sredstev
Delovanje centra bo sofinancirano s strani mini-

strstva in EACEA. Vsak od financerjev bo prispeval do 
50 % skupnih predvidenih finančnih sredstev za delova-
nje centra v okviru razpoložljivih proračunskih zmožno-
sti, pri čemer skupni znesek v letu 2014 ne sme preseči 
132.000,00 EUR.

Z izbranim izvajalcem bo ministrstvo sklenilo po-
godbo o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev 
(do 50 % skupnih finančnih sredstev). Za drugo polovico 
sredstev pa bo izbrani izvajalec sklenil pogodbo z EA-
CEA (do 50 % skupnih finančnih sredstev).

Okvirna vrednost sredstev za celotno obdobje raz-
pisa, ki jih bo zagotovilo ministrstvo s proračunske po-
stavke 131110 – Razvoj projektov za financiranje iz EU 
sredstev, znaša do 462.000,00 EUR.

Dokončna višina sredstev za izvajanje nalog cen-
tra za obdobje 2015–2020 bo določena letno na pod-
lagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena 
bo v dodatku k pogodbi o financiranju, sklenjenem na 
osnovi poziva ministrstva izvajalcu do 15. novembra 
tekočega leta za vsako naslednje leto posebej, v ka-
terem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dina-
miko predvidene realizacije programa dela centra za 
posamezno leto.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-

grame morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020, oziroma v pla-
čilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju pro-
računa RS.

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

10. Upravičenost stroškov
Izvajalec, izbran na razpisu, je upravičen do sofi-

nanciranja naslednjih stroškov za izvedbo nalog centra:
– stroški dela,
– materialni stroški, vezani na izvedbo nalog centra,
– splošni stroški delovanja, ki se jih ne da vezati le 

na izvedbo nalog centra (npr. najemnine prostorov, va-
rovanje, računovodstvo, pisarniški material, ogrevanje, 
elektrika, voda, telefon …), so pa v sorazmerju z obse-
gom programa, podprtim v okviru razpisa,

– stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrže-
vanja, vezani na izvedbo nalog centra.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mini-
strstva so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, 
navedenih v razpisni prijavi prijavitelja (prijavni obrazec 
št. 3). Upravičeni stroški so tisti, ki so:

– potrebni za uspešno izvedbo nalog centra
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

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

sofinancerjev centra (dvojno financiranje).
Med upravičene stroške ne sodi strošek DDV, razen 

v višini neuveljavljenega odbitka.
11. Razpisni rok: razpis se prične 4. 10. 2013 in se 

zaključi 4. 11. 2013.

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

JR-UE-2014-2020,
– prijavne obrazce:

– št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog 
centra Ustvarjalne Evrope v Sloveniji;

– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje nalog cen-
tra Ustvarjalne Evrope v Sloveniji;

– št. 3: Finančna zgradba opravljanja nalog cen-
tra Ustvarjalne Evrope v Sloveniji za leto 2014.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, Ljub ljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
razpisa, oznaka JR-UE-2014-2020.

Ministrstvo je dolžno, na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka, zainteresiranim prijaviteljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

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

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

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

Prijavitelj mora ob prijavi programa na razpis prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjene in žigosane prijavne obrazce,
– obvezne priloge in dokazila k prijavnim obrazcem:

– organigram,
– življenjepis osebja, dokazila o znanju jezika 

ter reference,
– podpisano izjavo prijavitelja o izpolnjevanju 

pogojev za sodelovanje na razpisu.
– izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v Wor-

dovi datoteki.
Vloga mora biti v poslovnem času ministr-

stva predložena glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za 
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 
4. 11. 2013, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kultu-
ro RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora biti 
poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne 
odpiraj – Prijava na razpis z oznako JR-UE-2014-2020«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: ura-
dni naziv in naslov (sedež).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev 

ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na po-
što do vključno 4. 11. 2013 oziroma do tega dne ni bila 
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni 
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljub ljana).

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

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

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog na lastno pobu-
do prijavitelja je možno le v razpisnem roku z oznako, na 
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
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Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo 
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

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

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

najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, 
ki se bo pričelo 11. 11. 2013 ob 14. uri. Ministrstvo bo 
izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka 

razpisa z oznako JR-UE-2014-2020, vezana na prora-
čunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postop-
ka razpisa z oznako JR-UE-2014-2020, je ministrstvo 
dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem 
proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka razpisa z ozna-
ko JR-UE-2014-2020, zmanjša obseg sredstev, ki je 
v državnem proračunu namenjen za kulturo, do takšne 
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa z oznako 
JR-UE-2014-2020, lahko ministrstvo iz tega razloga po-
stopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega 
izbora izvajalca, v skladu s spremembami proračuna, 
zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že skle-
njeno pogodbo o sofinanciranju.

16. Pristojni uslužbenci za dajanje informa-
cij in pojasnil v zvezi z razpisom: Urška Zupanec, 
tel. 01/369-59-27, e-pošta: urska.zupanec@gov.si.

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

17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresira-
ne osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo 
oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, 
Maistrova 10, Ljub ljana, ali na spletnih straneh mini-
strstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3853/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju: ZUJIK) 
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Ministrstvo za 
kulturo RS objavlja

javni razpis
za opravljanje nalog stične točke programa 

»Evropa za državljane« v Sloveniji  
za obdobje 2014–2020  

(v nadaljevanju: razpis, oznaka JR-EZD-2014-2020)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet razpisa je opravljanje nalog stične točke 

programa »Evropa za državljane« v Sloveniji (v nadalje-

vanju: stična točka) v obdobju od začetka leta 2014 do 
konca leta 2020, ki bo v prvi vrsti zagotavljala promocijo 
programa EU »Evropa za državljane« in informacije 
o njem ter podporo prijaviteljem pri prijavljanju na razpi-
se tega programa.

»Evropa za državljane« (predlog Uredbe Sveta 
o uvedbi programa »Evropa za državljane« za obdo-
bje 2014–2020 (medinstitucionalna zadeva 2011/0436 
(APP)) je program EU, ki bo predvidoma s 1. 1. 2014 
nasledil istoimenski program, ki je veljal od leta 2007 do 
leta 2013. Splošna cilja programa »Evropa za državlja-
ne« sta prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, 
njeno zgodovino in raznolikostjo ter krepiti evropsko 
državljanstvo in izboljšati pogoje za državljansko in de-
mokratično udeležbo na ravni Unije.

Struktura programa »Evropa za državljane«
1. Program krepi evropsko državljanstvo v skla-

du s splošnima ciljema iz člena 1(2) in se deli na nasle-
dnja dva sklopa:

(a) »evropski zgodovinski spomin«
Ta sklop bo podpiral dejavnosti, ki spodbujajo 

refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vre-
dnotah v najširšem smislu, pri čemer se upošteva ena-
kost spolov. Sredstva so lahko dana na voljo za pobude, 
ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v sodobni zgo-
dovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma, ki 
je vodil do holokavsta, fašizma, stalinizma in totalitarnih 
komunističnih režimov), ter za obeleževanje spomina 
na njihove žrtve. Ta sklop lahko zajema tudi dejavnosti, 
ki zadevajo druge mejnike in oporne točke v novejši 
evropski zgodovini. V njem bodo imeli prednost pred-
vsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno ra-
zumevanje, medkulturni dialog in spravo kot način za 
preseganje preteklosti in gradnjo prihodnosti, zlasti da 
bi se približali mlajši generaciji.

(b) »demokratično delovanje in državljanska 
udeležba«

V ta sklop bodo uvrščene dejavnosti, pri kate-
rih gre za državljansko udeležbo v najširšem smislu, 
s poudarkom na metodah strukturiranja, da se zagotovi 
trajnosten učinek financiranih dejavnosti.

V njem bodo imele prednost pobude in projekti, 
povezani s politično agendo Unije.

V ta sklop se lahko uvrstijo tudi projekti in pobu-
de, ki ustvarjajo priložnosti za medsebojno razumeva-
nje, medkulturni dialog, solidarnost, družbeno udejstvo-
vanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Oba sklopa dopolnjujejo horizontalni ukrepi za 
analizo, razširjanje in uporabo rezultatov projekta (ukre-
pi »ovrednotenja«).

Za opravljanje nalog stične točke za obdobje od 
začetka leta 2014 do konca leta 2020, bo izbrani izva-
jalec z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju 
do polovice potrebnih sredstev, ter pogodbo z Izvajal-
sko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje 
in kulturo (v nadaljevanju EACEA) za drugo polovico 
sredstev. Kolikor se v času trajanja pogodbe višina iz-
vajalcu dodeljenih sredstev s strani EACEA zmanjša, 
se ustrezno zmanjša tudi višina sredstev, ki jih prispeva 
ministrstvo.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slov-
nični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol.

3. Cilji razpisa
Javni razpis je namenjen opravljanju nalog stične 

točke, ki izhajajo iz predloga Uredbe Sveta o uvedbi pro-
grama »Evropa za državljane« za obdobje 2014–2020 
(medinstitucionalna zadeva 2011/0436 (APP)) ter poziva 
Evropske komisije št. COMM/C2/SB/cl Ares(2013) z dne 
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4. 9. 2013. Z izborom izvajalca nalog stične točke želi 
ministrstvo spodbuditi črpanje evropskih sredstev s stra-
ni slovenskih prijaviteljev v okviru programa »Evropa za 
državljane« ter mednarodno povezovanje in razvijanje 
zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v programu.

Cilji razpisa in naloge stične točke so:
– promoviranje in informiranje o programu preko 

različnih sredstev (spletne strani stične točke, družabna 
omrežja, elektronske novice, tiskano informativno gra-
divo, javni predstavitveni seminarji);

– tehnična in strokovna pomoč uporabnikom (pomoč 
pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije oziroma usmer-
janje na druge informacijske točke programov EU);

– pomoč pri iskanju partnerjev in posredovanje par-
tnerskih ponudb;

– organizacija predstavitvenih seminarjev in delav-
nic za potencialne prijavitelje: nepridobitne organizacije 
kot so občine, organizacije civilne družbe s področja 
kulture, izobraževanja in mladine, prostovoljnega dela 
ali športa, verske ali druge nevladne organizacije in 
podobno;

– promocija programa v okviru drugih dogodkov 
domačih in tujih organizacij;

– sodelovanje z drugimi nacionalnimi agencijami, 
pristojnimi za podajanje informacij o programih EU;

– podpora Evropski komisiji z zagotavljanjem pri-
mernega obveščanja o rezultatih in učinkih programa 
ter njihovega razširjanja;

– zagotavljanje obveščanja o informacijah v zvezi 
z dodeljenim financiranjem Unije in rezultati, doseženimi 
za Slovenijo, ter njihovega razširjanja;

– posredovanje informacij o izvajanju programa 
dela stične točke ter sodelovanje s predstavniki ministr-
stva, Evropske komisije in EACEA, ki skrbijo za izvajanje 
programa »Evropa za državljane 2014–2020«.

Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge stič-
ne točke predvidoma januarja 2014.

Če se bodo naloge stične točke, ki bodo podrobno 
določene z izvedbenim aktom EU – delovni program za 
izvajanje programa »Evropa za državljane« – spreme-
nile, se z dodatkom k pogodbi ustrezno spremenijo tudi 
naloge izvajalca stične točke.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene 

osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so nepridobitne pravne osebe, registrirane v Re-

publiki Sloveniji (kot društvo, zavod ali ustanova) za 
opravljanje dejavnosti na področju izobraževanja in/ali 
kulture; (področje dejavnosti bomo ugotavljali na pod-
lagi javnih evidenc (AJPES); v primeru, da je prijavitelj 
društvo ali javni zavod, prosimo, da zaradi pospešitve 
postopka, priložite akt o ustanovitvi);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva v letih 2010 do vključno 2012, izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugo-
tovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je doku-
mentacija Ministrstva za leta 2010, 2011 in 2012);

(Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem 
obrazcu št. 1);

– da prijavi priložijo uravnoteženo finančno zgrad-
bo, katere odhodki v letu 2014 ne smejo presegati vsote 
50.000,00 EUR, prihodki pa morajo biti enaki odhodkom.

(Obvezno dokazilo: finančna zgradba v prijavnem 
obrazcu št. 3).

4.2. Posebni pogoji na osnovnih razpisnih podro-
čjih:

Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev izpolnje-
vati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog stične 
točke:

4.2.1. Osebje
Osebje mora izkazovati naslednja znanja:
– poznavanje področij, ki jih pokriva program »Evro-

pa za državljane«;
– poznavanje evropskih ustanov in politik;
– izkušnje na področju informiranja, koordinacije 

(organizacija seminarjev, konferenc itd.) in na področju 
stikov z javnostjo;

– jezikovne kompetence, ki omogočajo učinkovito 
komuniciranje s sogovorniki iz drugih držav (obvezno 
priložiti potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustre-
zni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo 
o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspe-
šno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. sto-
pnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo iz-
obraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno 
oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje 
svetovnega jezika);

– računalniška pismenost.
(Obvezno dokazilo: opis in priloga k prijavnemu 

obrazcu št. 1.)
4.2.2. Lokacija
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki je enostav-

no dostopna zainteresirani javnosti in bo nosila logotip 
EU, skladno z aktualno prakso in predpisi, ter ima vsaj:

– prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti,
– prostor, ki omogoča dostop do relevantne doku-

mentacije.
(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.3. Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno 

dostopni opremi in mora imeti priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Office', 

mora stična točka »Evropa za državljane« imeti zdru-
žljivo programsko opremo,

– splošno pisarniško opremo, vključno s telefonom, 
odzivnikom, telefaksom, kopirnim strojem in elektronsko 
pošto.

(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.4. Konflikt interesov
Stična točka bo delovala v administrativnem konte-

kstu, ki bo omogočal dobro opravljanje nalog ob izogiba-
nju vsakršnim konfliktom interesov. Pogodbena stranka, 
ki gosti stično točko, ne more biti potencialni prijavitelj 
v razpisih programa »Evropa za državljane«, razen ob 
jasno definiranih pogojih, določenih v pogodbi o izvaja-
nju nalog stične točke, ki jo izvajalec sklene z EACEA ter 
v drugih dokumentih EACEA (npr. smernice, ki določajo 
poslovanje stične točke).

(Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem 
obrazcu št. 1.)

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 

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

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

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

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Razpisna merila
Ministrstvo bo prispele vloge obravnavalo na pod-

lagi spodaj navedenih meril izbora:

Merilo Število 
možnih točk

Program dela centra za leto 2014, ki vključuje tudi načrt za doseganje zainteresirane javnosti 
obeh sklopov programa »Evropa za državljane«

Ocenjevala se bo kakovost vsebine in metodologije izvedbe v skladu z nalogami, navedenimi 
v točki 3 tega razpisa.

20

Finančni načrt za izvajanje aktivnosti in delovanja centra za leto 2014 (na podlagi prijavnega 
obrazca št. 3).

Ocenjevala se bo uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovimi obsegom in 
vsebino, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti.

20

Domače in tuje reference osebja prijavitelja za izvajanje del, ki so predmet razpisa (kot reference 
štejejo dokazila o sodelovanju osebja pri izvedbi seminarjev in delavnic, promocij, tiskovnih 
konferenc, izdajanju publikacij in tiskovin, aktivni udeležbi na različnih domačih in tujih dogodkih 
ipd.).

Ocenjevala se bo vsebinska relevantnost in obseg ter raznovrstnost referenc osebja prijavitelja.

20

Dolgoročna vizija in program delovanja stične točke do leta 2020 (npr. komplementarnost z redno 
dejavnostjo predlagatelja, sinergije s sorodnimi institucijami na evropskem in nacionalnem nivoju).

Ocenjevala se bo izvedljivost in domiselnost dolgoročne vizije in programa delovanja stične točke 
do leta 2020.

20

7. Uporaba meril in določitev višine sofinanciranja
Najvišje možno število prejetih točk za prijavo je 

80 točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire 
ocenjen najvišje in bo dosegel vsaj 60 točk.

8. Predvidena vrednost sredstev
Delovanje stične točke bo sofinancirano s strani 

ministrstva in EACEA. Vsak od financerjev bo prispeval 
do 50 % skupnih predvidenih finančnih sredstev za delo-
vanje stične točke, pri čemer skupni znesek v letu 2014 
ne sme preseči 50.000,00 EUR.

Z izbranim izvajalcem bo ministrstvo sklenilo po-
godbo o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev 
(do 50 % skupnih finančnih sredstev). Za drugo polovico 
sredstev pa bo izbrani izvajalec sklenil pogodbo z EA-
CEA (do 50 % skupnih finančnih sredstev).

Okvirna vrednost sredstev za celotno obdobje raz-
pisa, ki jih bo zagotovilo ministrstvo s proračunske po-
stavke 131110 – Razvoj projektov za financiranje iz EU 
sredstev, znaša do 175.000,00 EUR.

Dokončna višina sredstev za izvajanje nalog stične 
točke za obdobje 2015–2020 bo določena letno na pod-
lagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena 
bo v dodatku k pogodbi o financiranju, sklenjenem na 
osnovi poziva ministrstva izvajalcu do 15. novembra 
tekočega leta za vsako naslednje leto posebej, v ka-
terem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dina-
miko predvidene realizacije programa dela centra za 
posamezno leto.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-

grame morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020, oziroma v pla-
čilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju pro-
računa RS.

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

10. Upravičenost stroškov
Izvajalec, izbran na razpisu, je upravičen do sofi-

nanciranja naslednjih stroškov za izvedbo nalog centra:
– stroški dela,
– materialni stroški, vezani na izvedbo nalog centra,
– splošni stroški delovanja, ki se jih ne da vezati le 

na izvedbo nalog centra (npr. najemnine prostorov, va-
rovanje, računovodstvo, pisarniški material, ogrevanje, 
elektrika, voda, telefon …), so pa v sorazmerju z obse-
gom programa, podprtim v okviru razpisa,

– stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrže-
vanja, vezani na izvedbo nalog centra.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministr-
stva so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, nave-
denih v razpisni prijavi prijavitelja (prijavni obrazec št. 3).

Upravičeni stroški so tisti, ki so:
– potrebni za uspešno izvedbo nalog centra,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

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

sofinancerjev centra (dvojno financiranje).
Med upravičene stroške ne sodi strošek DDV, razen 

v višini neuveljavljenega odbitka.
11. Razpisni rok: razpis se prične 4. 10. 2013 in se 

zaključi 4. 11. 2013.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa, oznaka 

JR-EZD-2014-2020,
– prijavne obrazce:

– št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog 
stične točke »Evropa za državljane« v Sloveniji;

– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje nalog stič-
ne točke »Evropa za državljane« v Sloveniji;

– št. 3: Finančna zgradba opravljanja nalog stične 
točke »Evropa za državljane« v Sloveniji za leto 2014.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, Ljub ljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
razpisa, oznaka JR-EZD-2014-2020.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

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

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

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

Prijavitelj mora ob prijavi programa na razpis prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjene in žigosane prijavne obrazce,
– obvezne priloge in dokazila k prijavnim obrazcem:

– organigram,
– življenjepis osebja, dokazila o znanju jezika ter 

reference,
– podpisano izjavo prijavitelja o izpolnjevanju po-

gojev za sodelovanje na razpisu.

– izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v Wor-
dovi datoteki.

Vloga mora biti v poslovnem času ministr-
stva predložena glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za 
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 
4. 11. 2013, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo 
RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora biti po-
slana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne od-
piraj – Prijava na razpis z oznako JR-EZD-2014-2020«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: 
uradni naziv in naslov (sedež).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev 

ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na po-
što do vključno 4. 11. 2013 oziroma do tega dne ni bila 
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni 
ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

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

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

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

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

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

najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, 
ki se bo pričelo 11. 11. 2013 ob 12. uri. Ministrstvo bo 
izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka raz-

pisa z oznako JR-EZD-2014-2020, vezana na prora-
čunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postop-
ka razpisa z oznako JR-EZD-2014-2020, je ministrstvo 
dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem 
proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka razpisa z ozna-
ko JR-EZD-2014-2020, zmanjša obseg sredstev, ki je 
v državnem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne 
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa z oznako 
JR-EZD-2014-2020, lahko ministrstvo iz tega razloga 
postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključe-
nega izbora izvajalca v skladu s spremembami proraču-
na zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že 
sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

16. Pristojni uslužbenci za dajanje informa-
cij in pojasnil v zvezi z razpisom: Urška Zupanec, 
tel. 01/369-59-27, e-pošta: urska.zupanec@gov.si.

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

17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresira-
ne osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo 
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oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, 
Maistrova 10, Ljub ljana, ali na spletnih straneh mini-
strstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.

Ministrstvo za kulturo

Št. 007-362/2013/1 Ob-3832/13

Na podlagi 41. člena Zakona o rudarstvu (Uradni 
list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12), v zvezi 
s sedmim odstavkom 9. člena Uredbe o rudarski pravici 
za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobi-
valnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje 
(Uradni list RS, št. 24/13), Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor objavlja

javni razpis
za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje 

tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem 
prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje

I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljub-
ljana.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je podelitev rudarske pravice za izkoriščanje tehnič-
nega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Pesko-
kop Mala gora v Občini Kočevje v obsegu in pod pogoji 
iz Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega 
kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop 
Mala gora v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 24/13; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 24/13).

III. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudar-
ska pravica se podeljuje za največ 23 let in začne teči 
z dnem, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.

IV. Pogoji: rudarska pravica se podeli v skladu s po-
goji iz Uredbe št. 24/13. Na javni razpis se lahko prijavi 
prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Ima sedež v državi članici Evropske unije, Evrop-
skega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije 
ali v državi članici Organizacije za gospodarsko sodelo-
vanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: država pogodbe-
nica) oziroma je državljan države pogodbenice.

2. Ni iz države pogodbenice, ampak iz tretje države, 
vendar samo, če je izpolnjen pogoj materialne vzaje-
mnosti v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 6. člena 
Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – 
popr., 76/10 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1).

3. Ima poravnane dospele obveznosti iz davkov, 
prispevkov za socialno varnost in drugih javnih dajatev, 
v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima 
sedež ali stalno prebivališče, in zakonskimi določbami 
Republike Slovenije.

4. Ima poravnane dospele obveznosti, ki jih določa 
ta zakon in so v zvezi s prejšnjimi njenimi izvajanji rudar-
skih del (koncesnine, rezervirana sredstva za sanacijo).

5. Zoper njega ni uveden stečajni postopek, posto-
pek prisilne poravnave ali likvidacije.

6. Ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki 
so v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih 
surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

7. Je tehnično in kadrovsko usposobljen za izvaja-
nje rudarskih del.

8. Je finančno sposoben po končanem izkorišča-
nju na svoje stroške odpraviti škodo, ki bo nastala kot 
posledica izkoriščanja in izvesti sanacijo pridobivalnega 
prostora.

V. Vsebina prijave na javni razpis: v prijavi na jav-
ni razpis mora prijavitelj, če je pravna oseba, navesti 
ime firme, njen naslov (sedež) ter matično in davčno 
številko, v primeru fizične osebe pa osebno ime in na-

slov bivališča (stalnega in začasnega, če obstaja), ter 
prijavi priložiti:

1. Dokazilo, da ima sedež v državi pogodbenici ozi-
roma je državljan države pogodbenice. Potrdilo ne sme 
biti starejše od 60 dni.

2. Potrdilo o izpolnjenem pogoju materialne vzaje-
mnosti, kadar prijavitelj ni iz države pogodbenice, ampak 
iz tretje države. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če ima 
interesent, ki je iz tretje države, sedež oziroma bivališče 
v Republiki Sloveniji in v svoji državi lahko opravlja de-
javnost pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi 
lahko opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru 
sedeža pravne osebe oziroma bivališča fizične osebe 
v več tretjih državah se pri ugotavljanju vzajemnosti 
upošteva pravni red tiste države, ki je najstrožji. Potrdilo 
ne sme biti starejše od 60 dni.

3. Potrdilo, da ima prijavitelj poravnane dospele 
obveznosti iz davkov, prispevkov za socialno varnost 
in drugih obveznih dajatev, ki ga izda pristojni upravni 
organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali stalno pre-
bivališče, ali pristojni davčni urad pri Davčni upravi Re-
publike Slovenije. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.

4. Potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti 
pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku 
ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravna-
ve ali likvidacije. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.

5. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, 
da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za kazniva de-
janja v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineral-
nih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine, 
ne starejše od 60 dni.

6. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje 
za vse zakonite zastopnike prijavitelja, da niso bili prav-
nomočno obsojeni za kazniva dejanja v zvezi z razisko-
vanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper 
okolje, prostor in naravne dobrine. Potrdilo ne sme biti 
starejše od 60 dni.

7. Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izko-
riščanje, z ocenjeno višino stroškov sanacije po konča-
nem izkoriščanju.

8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede tehnične 
usposobljenosti za izvajanje rudarskih del.

9. Potrdilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za 
opravljanje dejavnosti v skladu z 22. členom ZRud-1, ki 
ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja z iz-
vajalcem rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje, v skladu 
s tretjim odstavkom 69. člena ZRud-1. Potrdilo ne sme 
biti starejše od 60 dni.

10. V primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje po-
gojev za opravljanje dejavnosti v skladu z 22. členom 
ZRud-1 mora prijavi priložiti pogodbo z izvajalcem del, 
ki te pogoje izpolnjuje, v skladu s tretjim odstavkom 
69. člena ZRud-1, ter potrdilo iz prejšnje točke za po-
godbenega izvajalca rudarskih del.

11. Dokazilo o finančni sposobnosti, da bo po kon-
čanem izkoriščanju na svoje stroške odpravil škodo, ki 
bi nastala kot posledica izkoriščanja in izvedel sanacijo 
pridobivalnega prostora.

V primeru, da prijavitelj prijavi na javni razpis ne pri-
loži potrdil iz 3., 4., 5. ali 6. točke, mora prijavi predložiti:

12. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 3. točke mora 
k prijavi priložiti pisno soglasje, da Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor lahko za potrebe tega javnega raz-
pisa pri Davčni upravi Republike Slovenije sámo pridobi 
podatke o tem, da ima prijavitelj poravnane dospele 
obveznosti iz davkov, obveznosti v zvezi s plačilom pri-
spevkov za socialno varnost in druge obvezne dajatve. 
Soglasje mora poleg navedene izjave vsebovati nasle-
dnje podatke:
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– soglasje vlagatelja vloge, ki je pravna oseba 
ali samostojni podjetnik mora vsebovati ime in sedež 
(tudi državo!) poslovnega sub jekta, davčno in matično 
številko poslovnega sub jekta, številko vložka v sodni 
register ter žig in podpis zakonitega zastopnika po-
slovnega sub jekta;

– soglasje vlagatelja vloge, ki je fizična oseba, 
mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov 
njenega stalnega bivališča, datum, kraj in državo roj-
stva, enotno matično številko občana (EMŠO) ter pod-
pis; državljani držav, ki nimajo EMŠO, namesto te šte-
vilke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj 
in državo, ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo 
potnega lista.

13. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 4. točke mora 
k prijavi priložiti pisno soglasje, da Ministrstvo za in-
frastrukturo in prostor lahko za potrebe tega javnega 
razpisa pri pristojnem okrožnem sodišču sámo pridobi 
podatke o tem, da proti pravni osebi ali samostojnemu 
podjetniku posamezniku ni uveden stečajni postopek, 
postopek prisilne poravnave ali likvidacije, proti fizični 
osebi, ki ni samostojni podjetnik pa ni uveden osebni 
stečaj. Soglasje mora poleg navedene izjave vsebovati 
tudi podatke iz prve oziroma druge alineje 13. točke.

14. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 5. točke mora 
k prijavi priložiti pisno soglasje, da Ministrstvo za in-
frastrukturo in prostor lahko za potrebe tega javnega 
razpisa pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, sámo 
pridobi podatke o prijavitelju iz kazenskih evidenc. 
Soglasje mora poleg navedene izjave vsebovati tudi 
podatke iz prve oziroma druge alineje 13. točke.

15. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 6. točke mora 
k prijavi priložiti pisno soglasje vseh zakonitih zasto-
pnikov, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor lahko 
za potrebe tega javnega razpisa pri ministrstvu, pristoj-
nem za pravosodje, sámo pridobi podatke o zakonitih 
zastopnikih prijavitelja iz kazenskih evidenc. Soglasje 
mora poleg navedene izjave vsebovati tudi podatke iz 
druge alineje 13. točke.

VI. Način prijave: pisno prijavo na javni razpis 
je treba poslati s priporočeno pošiljko ali jo oseb-
no predložiti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljub ljana. Prijavitelj 
vloži prijavo na obrazcu OBR_1, ki je sestavni del tega 
razpisa, in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor, z vsemi zahtevanimi podat-
ki, dokazili in prilogami iz V. točke tega razpisa.

VII. Rok prijave: za pravočasne bodo štele prija-
ve, ki bodo v vložišče Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljub ljana prispele 
do vključno 4. 11. 2013 do 12. ure, ne glede na vrsto 
prenosa pošiljke.

VIII. Veljavnost prijave: prijava je veljavna, če je 
pravočasna in vsebuje vse podatke, dokazila in prilo-
ge. Nepravočasnih in nepopolnih prijav ministrstvo ne 
bo obravnavalo in bodo parafirane vrnjene prijavitelju 
z dopisom, v katerem bo navedena pomanjkljivost, ki je 
bila razlog za vračilo prijave. Izjemoma je za posame-
zen pridobivalni prostor dopustna dopolnitev formalno 
nepopolne prijave v treh delovnih dneh od dneva vroči-
tve vabila za dopolnitev prijave, in sicer samo:

– če je za ta pridobivalni prostor na javni razpis pri-
spela samo ena pravočasna prijava na javni razpis, ali

– če pravočasna prijava sicer vsebuje zahtevane 
podatke, dokazila in priloge, je pa posamezen podatek, 
dokazilo ali priloga nepopoln.

IX. Postopanje z veljavnimi prijavami na javni raz-
pis: ministrstvo bo v veljavnih prijavah naprej preverilo, 

ali prijavitelj izpolnjuje s 6. členom ZRud-1 določene 
pogoje za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Če ugo-
tovi, da določeni prijavitelj ne izpolnjuje teh pogojev, bo 
njegovo prijavo s sklepom zavrglo. Šteje se, da javni 
razpis uspe, če najmanj en prijavitelj z veljavno prijavo 
na javni razpis izpolnjuje pogoje iz 6. člena ZRud-1 (v 
nadaljnjem besedilu: upravičeni kandidat).

X. Odločanje o nosilcu rudarske pravice za iz-
koriščanje v primeru enega upravičenega kandidata: 
v primeru, da se bo na javni razpis prijavil en upravičeni 
kandidat, bo takšnemu kandidatu ministrstvo, pristojno 
za rudarstvo, izdalo odločbo o izboru nosilca rudar-
ske pravice za izkoriščanje po uradni dolžnosti v roku 
60 dni od roka prijave na javni razpis.

XI. Postopanje v primeru več upravičenih kandi-
datov: v primeru, da se bosta na javni razpis prijavila 
dva ali več upravičenih kandidatov, se postopek izdaje 
odločbe o izboru kandidata za nosilca rudarske pravice 
za izkoriščanje izvede kot dražba, na kateri kandidati 
s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesni-
ne na enoto pridobljene mineralne surovine v rašče-
nem stanju konkurirajo za nosilca rudarske pravice za 
izkoriščanje. Dražba poteka na naslednji način:

1. Dražba se začne z vabilom, ki ga ministrstvo, 
pristojno za rudarstvo, vroči osebno vsem upravičenim 
kandidatom. Kandidat lahko v primeru opravičenega 
izostanka svojo izjavo o ponujeni višini plačila rudarske 
koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine 
v raščenem stanju poda pisno. Na dražbi se bodo 
upoštevale samo tiste pisne izjave, ki bodo prispele na 
naslov ministrstva, pristojnega za rudarstvo, do kon-
ca draženja. Če kandidat do konca draženja ne poda 
pisne izjave se šteje, da se z izbranim kandidatom 
strinja. Kandidat, ki v pisni izjavi ali na dražbi naspro-
tuje kandidatu, ki naj bi bil izbran za nosilca rudarske 
pravice za izkoriščanje, mora za svoje trditve predložiti 
dokaze.

2. Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje minister, 
pristojen za rudarstvo. V komisijo se imenuje najmanj 
tri člane, od katerih je eden imenovan za predsednika 
in eden za namestnika predsednika. Člani komisije se 
imenujejo izmed uradnikov ministrstva, pristojnega za 
rudarstvo. Dražbo je mogoče izvesti, če sta na dražbi 
prisotna vsaj dva od imenovanih članov, od katerih je 
eden predsednik ali namestnik predsednika. V naspro-
tnem primeru dražbe ni mogoče izvesti in se na način, 
ki je določen v prvi točki prestavi na drug datum.

3. Dražba se prične s predstavitvijo predmeta dra-
ženja, izklicne cene, stopnje dvigovanja ponudbe in 
pravil draženja, draženje pa se začne v trenutku, ko to 
jasno naznani član komisije, ki vodi dražbo (v nadalj-
njem besedilu: voditelj dražbe). Komisija iz prejšnjega 
odstavka zagotovi enotno merjenje časa draženja.

4. Izklicna višina ponudbe je koncesnina na enoto 
mineralne surovine, izražena v točkah, kot jo dolo-
ča predpis iz 53. člena ZRud-1, stopnja dvigovanja po-
nudbe pa znaša 10 odstotkov te vrednosti. Koncesnina 
iz naslova pridobivalnega prostora se tudi v primeru iz-
bora nosilca rudarske pravice za izkoriščanje z dražbo 
obračunava v skladu s predpisom iz 53. člena ZRud-1.

5. Komisija o poteku dražbe piše zapisnik, v kate-
rem navede tudi podatke o upravičenih prijaviteljih, ki 
se dražbe niso udeležili, prisotnih upravičenih prijavi-
teljih (v nadaljnjem besedilu: dražiteljih) in njihovih po-
nudbah ter ugotovitev, katera ponudba je najugodnejša 
in kdo jo je podal.

6. Šteje se, da je dražba uspela, če je bila na 
njej dana vsaj ena veljavna ponudba, ali če je višina 
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rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne 
surovine v raščenem stanju določena na način iz 7. ali 
8. točke. V drugih primerih se šteje, da dražba ni uspe-
la in se lahko ponovi, če ni za isti pridobivalni prostor 
ali njegov del vložena druga vloga za pridobitev rudar-
ske pravice za izkoriščanje. Dražitelj je vezan na svojo 
ponudbo, dokler ni podana naslednja višja ponudba. 
Draženje je končano, če v roku 5 minut od znaka za za-
četek draženja noben dražitelj ni zvišal izklicne višine 
ponudbe ali ko je od zadnje najvišje ponudbe poteklo 5 
minut. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.

7. Če noben od dražiteljev ne zviša izklicne višine 
ponudbe se šteje, da je najugodnejšo ponudbo podal 
tisti dražitelj, ki je vložil vlogo za pridobitev rudarske 
pravice za izkoriščanje, če vlagatelj na dražbi ne so-
deluje pa tisti dražitelj, katerega prijavo na javni razpis 
je ministrstvo prejelo prej, ne glede na vrsto prenosa 
pošiljke.

8. Če se dražbe udeleži samo en dražitelj, se mu 
za višino nadomestila za raziskovanje mineralnih su-
rovin določi izklicna višina ponudbe.

9. Komisija zapisnik vroči uradni osebi, ki vodi po-
stopek izdaje odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice 
za izkoriščanje, najkasneje v roku treh delovnih dni od 
zaključka dražbe.

XII. Odločanje o nosilcu rudarske pravice za iz-
koriščanje v primeru dražbe: po končani dražbi bo 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odločilo o izbiri no-
silca rudarske pravice za izkoriščanje v roku 60 dni od 
zaključka dražbe.

XIII. Sklenitev koncesijske pogodbe: koncesija za 
izkoriščanje mineralne surovine na določenem prido-
bivalnem prostoru se pridobi s sklenitvijo koncesijske 
pogodbe. Izbrani nosilec rudarske pravice mora skleniti 
koncesijsko pogodbo v roku, na način in pod pogoji, kot 
jih določa ZRud-1. Izbrani nosilec rudarske pravice za 
izkoriščanje bo moral v primeru, da ni lastnik zemljišča, 
ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, ki je predmet tega 
javnega razpisa, najkasneje do začetka sklepanja kon-
cesijske pogodbe z lastnikom zemljišča skleniti pravni 
posel z namenom pridobiti pravico izvajati rudarska 
dela na zemljišču, razen v primeru podzemnega izko-
riščanja, če iz rudarskega projekta izhaja, da zaradi 
izkoriščanja ne bo vplivov na zemljišče.

XIV. Finančne obveznosti: z dnem, ko postane 
koncesijska pogodba veljavna, postane nosilec rudar-
ske pravice za izkoriščanje zavezanec za plačevanje 
rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje 
rezerviranih sredstev za sanacijo. Osnova za izračun 
višine plačila rudarske koncesnine sta velikost pridobi-
valnega prostora in povprečna cena enote posamezne 
vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem sta-
nju. Za zagotovljena rezervirana sredstva za sanacijo 
se v skladu s tem zakonom štejejo pri Eko skladu, Slo-
venskem okoljskem javnem skladu, za namen sanacije 
vplačana in vezana denarna sredstva, lahko pa tudi 
ustrezna garancija pooblaščene banke, ki pa mora biti 
takšna, da so denarna sredstva lahko na voljo takoj. 
Način in pogoji za zagotovitev rezerviranih sredstev za 
sanacijo so sestavni del koncesijske pogodbe.

XV. Pojasnila in informacije: dodatna pojasnila in 
informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti 
na tel. 01/478-74-89 (mag. Roman Čerenak).

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.
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OBR_1 
 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru 

Peskokop Mala gora v občini Kočevje 

 
I. PODATKI O PRIJAVITELJU 
 
Pravna oseba: 
 Popolno ime (firma):           

             

 Sedež (naslov):            

 Zakoniti zastopnik:            

 Matična številka:            

 Davčna številka:            

 
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik: 
 Popolno ime s.p.:            

             

 Sedež (naslov):            

 Matična številka:            

 Davčna številka:            

 
Fizična oseba – državljan države članice EU: 
 Ime in priimek:            

 Naslov stalnega bivališča:           

 Naslov začasnega bivališča:           

 Enotna matična številka občana (EMŠO):         

 Številka potnega lista:            

 Davčna številka:            

 
II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE 
 
Ime pridobivalnega prostora, številka člena v uredbi in št. uredbe: 
Peskokop Mala gora, 9. člen, Uredba 24/13       

            

             

 
 
III. IZJAVLJAM: 
 
a) da v celoti sprejemam pogoje iz Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna 

apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 24/13; 

v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 24/13), 
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b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, 

c) da bom na svoje stroške odpravil škodo, ki bo nastala kot posledica izkoriščanja in izvedel 

sanacijo pridobivalnega prostora, 

d) da bom ponudil mineralno surovino, ki jo bom pridobil in je ne bom porabil za lastne potrebe, na 

trgu vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji. 

 
 
IV. PRILOGE 
–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

 
 
 
 
                  žig             

(kraj in datum)          (firma oziroma ime prijavitelja) 
 
          

      (ime zakonitega zastopnika) 
 
          

        (podpis) 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
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 Ob-3845/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), na podlagi:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – 
popr., 103/11, 87/12 in 63/13) (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) z dne 19. decembra 2011 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede 
nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere 
države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave 
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 
z dne 21. 12. 2011, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, 
str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi pod-
pore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, 
str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spre-
membi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 
glede načina za določanje uporabljene obrestne mere 
za neupravičena izplačila, ki se izterjajo od upravičencev 
sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 
13. 10. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
65/2011/EU),

– 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 št. 379 z dne 28. 12. 2006, 
str. 5), zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbo-
ra EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi 
priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 
z dne 9. 8. 2007, str. 48) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1998/2006/ES),

– 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 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 
z dne 9. 8. 2008, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
800/2008/ES),

– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 
20/11 – ZSSR-2 in 8/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
regionalnih pomoči),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila 
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Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 
2007, zadnjič spremenjenega dne 14. 6. 2013 (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja

2. javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti 

kmetijskim in gozdarskim pro izvodom  
za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, 

zadruge in zavode za leto 2013
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim pro izvodom iz PRP 2007–2013 za 
izvedbo naložb v prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 6.000.000 EUR
Stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike 
Slovenije pa 25 %. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer 
iz 9200 za EU del in 9201 za slovensko udeležbo. 

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI
Objava in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis je objavljen od 4. 10. 2013 do vključno 27. 11. 2013 do 24. ure 
(zaključek javnega razpisa). 

Vnos vlog v prijavni obrazec 
in predložitev vlog

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 4. 11. 2013 do 
vključno 27. 11. 2013 do 24. ure.

Cilj ukrepa: Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) (Dunajska 160, 1000 Ljub ljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si

2. Predmet podpore
2.1 V skladu s prvim odstavkom 33. člena Uredbe 

PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa 
naložbe v prvo stopnjo predelave lesa in sicer nalož-
be v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče 
opreme, za načrtovano letno predelavo lesa v obsegu 
najmanj 10.000 m3 hlodovine.

2.2 Seznam pro izvodov prve stopnje predelave lesa 
je objavljen na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si 
in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

2.3 Iz poslovnega načrta in projektne dokumen-
tacije mora biti razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po 
zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v ob-
segu najmanj 10.000 m3 hlodovine.

2.4 Glede na obseg naložb se v skladu s tretjim 
odstavkom 33. člena Uredbe PRP podpora dodeli 
enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere 
skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 
100.000 EUR (brez DDV), je enostavna naložba. Če 
skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis pre-
sega 100.000 EUR (brez DDV), je to zahtevna naložba.

3. Vlagatelji
3.1 V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko:
3.1.1 gospodarske družbe,
3.1.2 samostojni podjetniki posamezniki,
3.1.3 zadruge ali
3.1.4 zavodi.
3.2 Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnju-

jejo pogoje za mikro podjetja.
3.3 Za izračun velikosti podjetja se glede na drugi 

odstavek 38. člena Uredbe PRP upoštevajo merila iz 
Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani 
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

3.3.1 V kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podje-
tja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet 
ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
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3.4 Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost pod-
jetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 
800/2008/ES.

3.5 Velikost podjetja se preverja v postopku od-
ločanja o vlogi, pri čemer se preveri podatke zadnjih 
dveh poslovnih let pred letom odobritve vloge. Podatki 
glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podat-
ki, ki se navezujejo na zadnji dve potrjeni obračunski 
obdobji in se izračunajo na letni osnovi. Če podjetje na 
dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo 
leto preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag ali najvišje 
finančne vrednosti, izgubi ali pridobi status mikro pod-
jetja samo, če se to ponovi v zadnjih dveh obračunskih 
letih pred letom odobritve vloge.

4. Upravičeni stroški
4.1 Upravičeni stroški
4.1.1 Skladno s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 

PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa nasle-
dnje vrste stroškov:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila
Stroški naložbe 
4.1.1.1 novogradnja, rekonstrukcija 

in investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi 
stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in 
stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in 
opravljenih del).

4.1.1.2 stroški nakupa novih strojev, 
opreme in naprav

Med stroške nakupa novih strojev, opreme in naprav, spada tudi 
nakup laboratorijske in IKT opreme, vključene v proces predelave, 
ter naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije.

Splošni stroški
4.1.1.3 stroški, ki so neposredno povezani 

s pripravo in izvedbo naložbe 
in izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova tega javnega razpisa

Med te stroške sodijo stroški za pripravo vloge na javni razpis 
in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene ali tehnične 
dokumentacije, stroški nadzora ter priprava zahtevkov za izplačilo 
sredstev, v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov 
naložbe iz točk 4.1.1.1 in 4.1.1.2 

4.1.2 Do podpore v nakup novih strojev, opreme 
in naprav (točka 4.1.1.2 javnega razpisa) so upravi-
čene samo tiste naložbe, ki so navedene v točki 4.4 
Seznam najvišjih priznanih vrednosti naložb za nakup 
novih strojev in opreme (z vključeno montažo) za prvo 
stopnjo predelave lesa v razpisni dokumentaciji in se 
nanašajo na opremo žagarskega obrata.

4.1.3 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in 
zgornje višine priznanih stroškov so določene v točki 
4 v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani 
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

4.2 Nastanek upravičenih stroškov
4.2.1 V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Ured-

be PRP so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali od 
datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Skladno z enaj-
stim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni 
rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se ga 
lahko določi v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015.

4.2.2 V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe 
PRP so do podpore upravičeni splošni stroški, ki so na-
stali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev. Skladno z enajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev 
zahtevka za izplačilo sredstev, ki se ga lahko določi 
v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015.

4.3 Neupravičeni stroški
4.3.1 Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega od-

stavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora 
v skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP ne 
dodeli za:
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4.3.1.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
4.3.1.2 rabljeno opremo,
4.3.1.3 naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
4.3.1.4 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdr-

ževanja in najema),
4.3.1.5 bančne stroške,
4.3.1.6 stroške promocije,
4.3.1.7 stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil 

ter gradbene mehanizacije,
4.3.1.8 šotore in kontejnerje,
4.3.1.9 splošne upravne stroške.
4.3.2 V skladu s sedmim odstavkom 34. člena 

Uredbe PRP do podpore niso upravičene tudi nasle-
dnje vrste naložb:

4.3.2.1 naložbe, ki se financirajo iz sredstev opera-
tivnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij 
pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih;

4.3.2.2 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetij-
skih pro izvodov;

4.3.2.3 naložbe, ki niso zaključena celota oziroma 
pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces 
ne more začeti odvijati, kot je to prikazano v poslovnem 
načrtu ter bodo za to potrebna še dodatna vlaganja;

4.3.2.4 naložbe v nakup laboratorijske in IKT opre-
me, ki se ne uporablja izključno za namen lastne prede-
lave.

4.3.3 V skladu z osmim odstavkom 34. člena Ured-
be PRP do podpore niso upravičena podjetja v težavah 
v skladu s Sporočilom Komisije – Smernice skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2)

5. Pogoji in obveznosti
5.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge
5.1.1 Splošni pogoji
5.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo v skladu 

z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 
Podatki morajo biti medsebojno skladni.

5.1.1.2 Vlagatelj mora uporabljati podatke iz ura-
dnih evidenc.

5.1.1.3 V skladu s prvim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravi-
čenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti no-
benih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sred-
stev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, 
opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot 
prevzem obveznosti, pri čemer dobavitelj oziroma izva-
jalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravi-
čenosti).

5.1.1.4 Skladno z 2. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora vlagatelj v primeru zahtevnih na-
ložb k vlogi predložiti poslovni načrt, iz katerega mora 
biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni 
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavlje-
na na spletni strani MKO (www.mko.gov.si). Poslovni 
načrt mora biti izdelan za obdobje izvajanja naložbe 
in najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev, ven-
dar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. 
Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je 
interna stopnja donosnosti pozitivna.

5.1.1.5 Skladno s 3. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora biti iz vloge razviden prispevek 
naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti. To vlagatelj 
dokaže z izračunano pozitivno interno stopnjo donosno-
sti in s tem, da naložba prispeva k doseganju vsaj enega 
izmed ciljev ukrepa iz 5. točke prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP:

5.1.1.5.1 uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali 
pro izvodnih izboljšav;

5.1.1.5.2 uvajanje učinkovitega trženja pro izvodov;
5.1.1.5.3 stabilizacija dohodkov in zagotavljanje 

splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;
5.1.1.5.4 uvajanje izboljšav s področja higiene, va-

rovanja okolja in varnosti pri delu.
5.1.1.6 Vlagatelji morajo v vlogi v skladu s 4. toč-

ko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP predstaviti 
dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno 
pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči 
ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti 
razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:

5.1.1.6.1 dejanskemu povečanju velikosti oziroma 
obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki,

5.1.1.6.2 skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vla-
gatelj porabil za dokončanje naložbe ali

5.1.1.6.3 izvedljivosti naložbe.
5.1.1.7 Skladno s 6. točko prvega odstavka 36. čle-

na Uredbe PRP so do podpore v okviru tega javnega 
razpisa upravičene naložbe, ki se nanašajo na:

5.1.1.7.1 vzpostavitev novega obrata,
5.1.1.7.2 širitev obstoječega obrata,
5.1.1.7.3 povečanje raznovrstnosti pro izvodnje 

obrata z novimi dodatnimi pro izvodi ali
5.1.1.7.3 bistvene spremembe v celotnem pro-

izvodnem procesu obstoječega obrata.
5.1.1.8 Vlagatelj mora biti v skladu s 7. točko prve-

ga odstavka 36. člena Uredbe PRP lastnik, solastnik ali 
dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti 
sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni 
pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku na-
ložbe. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko 
overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe.

5.1.1.9 V primeru gradbenih ter obrtniških del mora 
vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo, 
z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, 
ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi 
dovoljenji za izvedbo naložbe (PZI).

5.1.1.10 V skladu z 9. točko prvega odstavka 36. čle-
na Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.

5.1.1.11 V skladu z 10. točko prvega od-
stavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati 
sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za 
naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj pred-
videva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo 
sredstev, je obvezno priložiti izjavo banke, iz katere je 
razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe.

5.1.1.12 V skladu s četrtim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora imeti vlagatelj poravnane vse obve-
znosti do države.

5.1.1.13 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim 
odstavkom 120. člena Uredbe PRP pridobiti gradbeno 
dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, 
ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.

5.1.1.14 Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, v skladu s petim odstavkom 120. 
Uredbe PRP ne sme biti v stečajnem postopku, postop-
ku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

5.1.1.15 V skladu s sedmim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna 
zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani 
del naložbe.

5.1.1.16 Če vlagatelj v skladu z osmim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev 
samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne 
dokumentacije razvidni:
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5.1.1.16.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

5.1.1.16.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se 
vlagatelj prijavlja na javni razpis,

5.1.1.16.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti 
že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov.

5.1.1.17 Če vlagatelj v skladu z devetim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev 
za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup 
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za 
druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje ce-
lotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški 
v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino 
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Merilo za 
izračun opravičljivega stroška je neto tlorisna površina 
objekta.

5.1.1.18 Vlagatelj mora v skladu z desetim od-
stavkom 120. člena Uredbe PRP imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo 
sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; 
v nadaljnjem besedilu ZKme-1)

5.1.1.19 Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti 
v skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP 
stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

5.1.1.20 Vlagatelj, ki je pravna oseba mora imeti 
v skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe 
PRP, dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na 
ozemlju Republike Slovenije.

5.1.1.21 V skladu s trinajstim odstavkom 120 člena 
Uredbe PRP nepremičnina, na kateri se opravlja izvrš-
ba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.

5.1.1.22 V skladu z dvanajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in dru-
ga dokazila glasiti na upravičenca.

5.1.1.23 V skladu s trinajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazi-
la predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in 
dokazila, priložena zahtevku, napisana v tujem jeziku, 
mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če 
prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo ARSK-
TRP predložiti uradni prevod.

5.1.1.24 Če se vlagatelj skladno z drugim odstav-
kom 120. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora 
za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme (vključno 
s splošnimi stroški,ki so nastali po objavi javnega raz-
pisa), ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti 
tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj 
neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne 
sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi 
zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tr-
žnih pogojih poslovanja. Ponudbe morajo biti ob vložitvi 
zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo tako, 
da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, preje-
te ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo 
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.

5.1.1.25 Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na 
tem javnem razpisu.

5.1.1.26 Vlagatelj ima na dan vložitve vloge na javni 
razpis lahko največ dve nezaključeni naložbi, za kateri je 
pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa 
123 Dodajanje vrednosti kmetijskim pro izvodom iz PRP 
2007-2013. Naložba se šteje da je zaključena, ko je na 
ARSKTRP vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev.

5.1.2. Specifični pogoji
5.1.2.1 Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu 

opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se 

v skladu z 11. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe 
PRP kot upravičen strošek priznajo stroški v soraz-
mernem deležu glede na pridobljeno količino energije 
za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene 
dokumentacije morajo biti razvidni:

5.1.2.1.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na 
celotno naložbo,

5.1.2.1.2 izračun sorazmernega deleža, ki se nana-
ša na upravičeni del naložbe.

5.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pra-
vici do sredstev do zaključka naložbe

5.2.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

5.2.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1698/2005/E, projekt ne sme biti zaključen pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

5.2.3 Skladno z desetim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

5.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka

5.3.1 V skladu s prvim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih na-
ložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka. 
Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na 
podlagi največ treh zahtevkov. Naložba ali del naložbe, 
na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, 
mora biti zaključena in vsi računi plačani.

5.3.2 Upravičenec mora skladno z 12. točko pr-
vega odstavka 36. člena Uredbe PRP dokazati, da 
je naložba skladna z minimalnimi standardi Evropske 
unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, ka-
terih namen je uskladitev s standardi Evropske unije, 
se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih 
izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom 
izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Evropske 
unije, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim 
je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje 
minimalnih standardov Evropske unije za podprto na-
ložbo se dokazuje z/s:

5.3.2.1 v primeru nakupa novih strojev in nove 
opreme in naprav:

5.3.2.1.1 z izjavami o skladnosti strojev v skladu 
z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list 
RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11), ki jih 
upravičenec pridobi od pro izvajalcev oziroma njihovih 
zastopnikov in jih predloži ob oddaji zadnjega zahtevka 
za izplačilo.

5.3.2.1.2 Vsak stroj oziroma tehnološka oprema 
mora biti označen z nalepko, na kateri je znak »CE« 
oziroma druga ustrezna označba o standardizaciji pro-
izvoda. Izjave o skladnosti strojev morajo biti na voljo za 
revizijo in pregled na kraju samem.

5.3.2.2 v primeru gradbeno – obrtniških del za gra-
dnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov po predpisih 
o graditvi objektov:

5.3.2.2.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem 
ob vložitvi vloge in

5.3.2.2.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem, 
ki ga upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev;

5.3.2.3 v primeru gradbeno-obrtniških del, za ka-
tera ni potrebno pridobiti nobenih upravnih dovoljenj 
in ki se izvajajo v objektih zgrajenih z gradbenim do-
voljenjem:
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5.3.2.3.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem 
ob vložitvi vloge za obstoječi objekt in

5.3.2.3.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem 
za obstoječi objekt, ki ga upravičenec predloži ob oddaji 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Iz njega mora 
biti razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja 
naložbena dejavnost.

5.3.3 Če je vlagatelj v poslovnem načrtu predvidel 
nova ustvarjena delovna mesta, povezana z naložbo, in 
je iz tega naslova pri merilu I. Ekonomski vidik naložbe pri 
točki 8. Nova delovna mesta prejel dodatno število točk, 
mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložiti 
dokazila o zaposlitvi za novo ustvarjena delovna mesta. 
Kot dokazilo za novo ustvarjena delovna mesta se bo 
upoštevalo pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, in 
sicer za obdobje najmanj 12 mesecev od zaključka na-
ložbe ter zadnji potrjen obrazec REK-1 »Obračun davčnih 
odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja« pred 
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Izhodiščno stanje 
za izračun novih delovnih mest je letno število delovnih 
mest (LŠD) na dan 31. 12. 2012. Izračun LŠD je podrob-
neje opredeljen v Dokazilu št. 12 v razpisni dokumenta-
ciji. V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov se 
samozaposlena oseba šteje za eno delovno mesto. Če 
je podjetje ustanovljeno po 31. 12. 2012 se za izhodiščno 
stanje za izračun novih delovnih mest upošteva skupno 
število zaposlenih oseb ob vložitvi vloge.

5.3.4 Ne glede na določbe iz točke 5.3.3, pa se kot 
novo ustvarjena delovna mesta ne bodo upoštevale 
pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas za osebe, ki 
so bile v roku 12ih mesecev pred zaključkom naložbe 
zaposlene pri vlagatelju oziroma pri družbah s katerimi 
je vlagatelj lastniško povezan.

5.3.5 Zahtevku mora upravičenec priložiti:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

5.3.5.1 Izpolnjen obrazec PRP-09 »Zahtevek za izplačilo sredstev«, ki je objavljen na spletni strani 
ARSKTRP.

5.3.5.2 Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 »Poročilo o opravljenem delu«, ki je objavljen na spletni 
strani ARSKTRP. 

5.3.5.3 Kopije ponudb, utemeljitev izbora izvajalca/dobavitelja in kopije sklenjenih pogodb 
z izvajalci/dobavitelji. Izvirniki ponudb in pogodb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju 
samem.

5.3.5.4 Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo ali originalne izvode 
računov skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem primeru bo ARSKTRP fotokopije zadržal, originalne 
izvode računov pa po opravljenih kontrolah vrnil upravičencu.

5.3.5.5 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec 
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu

5.3.5.6 Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija originalno potrjene 
položnice oziroma blagajniškega prejemka).

5.3.5.7 Kopije ustreznih listin, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in 
dokazujejo, da je nabavljena oprema nova.

5.3.5.8 Dokazilo o zaključku naložbe (pri zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev)

5.3.5.9 Izjavo vlagatelja, da so ponudniki med seboj neodvisni in da pri naložbi ni sodeloval s podjetji 
ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja.

5.3.5.10 Izjavo vlagatelja, da zaključeno naložbo ni/je financiral tudi s posojili, ki so vključevala državno 
pomoč iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere.

5.3.5.11 Izjavo občine, da vlagatelj za naložbo, ki je predmet sofinanciranja ni/je prejel sredstva občine.

5.3.5.12 Dokazilo o zaposlitvah za nova delovna mesta: sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas 
za obdobje najmanj 12 mesecev od zaključka naložbe in kopija zadnjega potrjenega obrazca REK-1 
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5.3.6 Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži 
zadnjemu zahtevku:

Št. Naložba Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti zadnjemu 
zahtevku

5.3.6.1 Stroji in oprema, ko za naložbo ni 
bilo predhodno potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja za gradnjo 
zahtevnega in manj zahtevnega 
objekta oziroma gre za gradnjo 
nezahtevnega objekta

Zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v pro izvodni 
proces, ki je podpisan s strani upravičenca ali kakšen drug 
ustrezen dokument, ki zagotavlja, da so bili stroji in oprema 
res dobavljeni in aktivirani v proces, dobavnice, transportni 
listi pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju 
samem

5.3.6.2 Gradbeno – obrtniška dela oziroma 
nakup strojne opreme, za katera je 
bilo predhodno potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje za gradnjo 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov

Pravnomočno uporabno dovoljenje 

5.3.6.3 Gradbeno – obrtniška dela, ki 
se izvajajo v objektih zgrajenih 
z gradbenim dovoljenjem in za 
katera ni bila potrebna pridobitev 
gradbenega dovoljenja 

Izjava upravičenca, da je dela izvedel skladno s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo 
kulturne dediščine in varstvo okolja ali kakšen drug ustrezen 
dokument, ki zagotavlja, da so bila dela ustrezno izvedena

5.3.7 V skladu s 56. členom ZKme-1 nakazilo na 
transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zah-
tevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtev-
ku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP 
o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper 
to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni 
spor.

5.3.8 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstav-
kom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, 
računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi 
računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem 
jeziku. Kolikor so predloženi računi in predračuni v tu-
jem jeziku, mora vlagatelj predložiti tudi njihov prevod 
v slovenski jezik. Računi morajo imeti enake elemente 
kot predračuni.

5.3.9 Če se vlagatelj skladno z devetim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma 
izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.

5.3.10 Skladno s sedmim, osmim in devetim od-
stavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci 
zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati 
na ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtev ke 
za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v od-
ločbi o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev 
se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decem-
bra do 31. decem bra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo 
sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se 
s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega popolnega 
zahtevka za izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na 
transakcijski račun upravičen ca, po opravljeni kontroli 
in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Če razlika med 
upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega 
zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih 
upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, 
presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zne-
ska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

5.3.11 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev 
mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za ob-
veščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 
2007-2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: www.
MKO.gov.si in ARSKTRP, www.aktrp.gov.si.
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5.4 Obveznosti upravičenca in končnega preje-
mnika sredstev

5.4.1. Končni prejemnik mora skladno s četrtim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poroča-
ti o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet 
let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni 
prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obraz-
cu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.

5.4.2 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: 
Končni prejemnik sredstev mora, skladno s sedmim 
odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, 
za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi doku-
mentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo 
hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 
Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do 
dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na 
kraju samem s strani ARSKTRP, MKO, nacionalnih in 
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzor-
nim organom.

5.4.3 Predmet podpore se mora v skladu z drugim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključ-
no za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva 
dodeljena.

5.4.4 Naložbena dejavnost, za katero upravičenec 
prejme sredstva, se mora, v skladu s tretjim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju 
ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti 
naložbe ali naložbe uporabljati v nasprotju z name-
nom dodeljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik 
sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Repu-
blike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
v skladu s 57. členom ZKme-1.

6. Omejitev sredstev
6.1 V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo 

naslednje omejitve sredstev:
6.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Ured-

be PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste ak-
tivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

6.1.2 Skladno z drugim odstavkom 119. člena 
Uredbe PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upra-
vičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja 
v vlogi na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sred-
stev, že prejel sredstva državnega proračuna Republi-
ke Slovenije ali sredstva evropske unije oziroma druga 
javna sredstva.

6.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena 
Uredbe PRP, lahko ne glede na določilo iz točke 6.1.4 
Upravičenci lahko pridobijo druga javna sredstva v Re-
publiki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme pre-
segati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 
1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi 
višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma 
subvencionirane obrestne mere.

6.1.5 Skladno s petim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj ob-
močja Republike Slovenije.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog
7.1 V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega 
razpisa ter razpisne dokumentacije.

7.2 Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se 
upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, 
tehnološki in naravovarstveni vidik naložbe, določeni 
v drugem odstavku 37. člena Uredbe PRP.
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7.3 Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje, 
se ocenijo na podlagi spodnjih meril:

MERILA Najvišje možno 
število točk

I.  Ekonomski vidik naložbe 55
1. Planirani obseg pro izvodnje 15
2. Interna stopnja donosnosti 10
3. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 123 v obdobju 2007-2013 10
4. Vrednost zaprošenih sredstev na zaposlenega 10
5. Nova delovna mesta 10

II.  Družbeno socialni vidik naložbe 5
1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se bo izvedla naložba 5

III.  Regionalni vidik naložbe 5
1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks 

razvojne ogroženosti
5

IV.  Tehnološki vidik naložbe 30
1. Obseg predelave gozdarskih pro izvodov lokalnega izvora 20
2. Inovativnost naložbe 5
3. Raziskovalne in razvojne dejavnosti 5

V.  Naravovarstveni vidik naložbe 5
1. Okoljski prispevek izvedene naložbe 5
SKUPAJ 100

VI.  Zakoni o razvojni podpori 10
1. Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije in izpolnjuje enega izmed 

pogojev opredeljenih v 118. členu Uredbe PRP (glej točko 7.4 javnega razpisa)
10

SKUPAJ 110

7.4 Če je lokacija naložbe na območju občin Po-
murske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni 
list RS, št. 87/09), se skladno z 118. členom Uredbe 
PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, 
ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini 
deset odstotkov vseh možnih točk na javnem razpisu, 
ki za ta javni razpis znaša 10 točk, kolikor izpolnjujejo 
enega izmed spodnjih pogojev:

7.4.1 kolikor je predmet sofinanciranja naložba 
v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega 
obrata,

7.4.2 ohranjanje obstoječih delovnih mest oziroma 
na vsakih 200.000 EUR upravičenih stroškov, odprtje 
enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 
24 mesecev od zadnjega izplačila sredstev,

7.4.3 vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi 
primarnimi pridelovalci za najmanj 40 odstotkov vhodne 
surovine ali

7.4.4 vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskoval-
no skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacij-
ska enota znotraj vlagatelja.

7.5 Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc.

7.6 Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za prido-
bitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis 
znaša 30 točk, od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonom-
skih meril, brez upoštevanja dodatnih točk iz naslova 
zakona o razvojni podpori (Merilo št.VI). V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahteva-
nih dokazil in podatkov oziroma so podatki neustrezni, 
se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki pre-
sežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo 
višje število točk.
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7.7 Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk. Sredstva 
se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderi-
ranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila.

7.8 Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih 
sredstev.

7.9 Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del 
razpisne dokumentacije, ki je del tega javnega razpisa.

7.10 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge na javni 
razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, 
projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o pro-
jektu in ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji
8.1.1 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Ured-

be PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sred-
stev.

8.1.2 Skladno z 38. členom Uredbe PRP podpora 
v okviru tega javnega razpisa znaša do vključno 50 % 
priznane vrednosti naložbe.

8.1.3 Najnižji znesek pomoči na tem javnem raz-
pisu znaša 3.500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do 
vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko 
v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz naslova 
tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 EUR pomoči.

8.2. Specifični finančni pogoji
8.2.1 V skladu s sedmim in osmim odstavkom 

38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov 
iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP 
upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 
1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, dodeljena is-
temu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme 
preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. Za iste 
upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis 
prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim zdru-
ževanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči.

8.2.2 V skladu z devetim odstavkom 38. člena 
Uredbe PRP se pri uveljavljanju stroškov iz 2. in 3. točke 
prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP upošteva pred-
pis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomo-
či. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje 
za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega 
celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt 
mora ostati v regiji najmanj pet let po končani naložbi.

8.2.3 Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih 
sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na 
enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto nalož-
be, ki je opredeljena v točkah 4.3, 4.4, in 4.5 v razpisni 
dokumentaciji.

8.2.4. Kadar gre za nakup strojev in opreme, mora 
biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena 
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, 
kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz ra-
čuna z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko 
številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (ga-
rancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi 
in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1 Povabilo k oddaji vloge;
9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
9.1.3 Podrobnejša merila in točkovalnik za ocenje-

vanje vlog;
9.1.4 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in 

priznanih vrednosti naložb;

9.1.5 Prijavni obrazec z dokazili;
9.1.6 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje 

e- vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago te-
meljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam pro-
izvodov, Priloge, ki se nanašajo na velikost podjetja, 
Priročnik za izdelavo poslovnega načrta.

9.2 Razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.
arsktrp.gov.si.

9.3 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem 
razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od 
ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 
14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektron-
ski pošti na naslov aktrp@gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1 Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Ured-

be PRP je potrebno vlogo na javni razpis vnesti v ele-
ktronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom 
identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana ali oddati v vložišču ARSKTRP in sicer 
od 4. 11. 2013 do vključno 27. 11. 2013 do 24. ure.

10.2 Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se skladno s 30. členom ZKme-1 zavrže.

10.3 Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti 
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici 
vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas 
(ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi 
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter 
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to 
določa drugi odstavek 109.a člena Uredbe PRP: »Ne 
odpiraj – vloga na 2. javni razpis 123 za podjetja za 
leto 2013.

10.4 Prijavni obrazec izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem se skladno s prvim odstavkom 117. člena 
Uredbe PRP, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo 
na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli, 
ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in 
ki jih vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 109.a 
člena Uredbe PRP.

10.5 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki 
obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z iz-
pisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je 
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za 
zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifi-
kacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki 
jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in 
razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s členom 109.a Uredbe PRP.

10.6 Skladno z drugim in četrtim odstavkom 
117. člena Uredbe PRP, se podrobnejša navodila o iz-
polnjevanju in vnosu prijavnega obrazca in zahtevkov 
za izplačilo v elektronski sistem objavijo na spletni 
strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsk-
trp.gov.si.

10.7 Vlagatelju se na tem javnem razpisu odobri 
samo ena vloga.

11. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor 
nad izvajanjem

11.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog 

ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih 
razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti 
javni razpisi, in v XXIII. poglavju Uredbe PRP: Skupne 
določbe za postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpisih.
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11.1.2 Skladno s 113. členom Uredbe PRP se vloge 
na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva 
odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na 
javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisa-
nih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki 
izpolnjujejo predpisana merila.

11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu se-
znama ocenjenih vlog na javni razpis, dve ali več vlog 
na javni razpis isto število prejetih točk, se vloge na javni 
razpis odobrijo glede na višje število točk, pridobljenih 
pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih 
sredstev (Merilo I. Ekonomski vidik naložbe).

11.1.4 Skladno s šestim odstavkom 115. člena 
Uredbe PRP se vloga na javni razpis, ki je popolna 
in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, ven-
dar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev 
sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih 
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. 
Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na 
ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se 
šteje, da se ne strinja.

11.1.5 Skladno s prvim in drugim odstavkom 
116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobri-
jo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za izplači-
lo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, 
ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca 
po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.

11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru 
nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)

11.2.1 Skladno s prvim odstavkom 126. člena Ured-
be PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skla-
du z Uredbo 65/2011/EU.

11.2.2 Skladno z drugim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 
75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukre-
pov iz Uredbe PRP.

11.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 126. člena ured-
be PRP opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Uredbe 
PRP kmetijski inšpektorji.

11.2.4 Skladno s četrtim odstavkom 126. člena 
Uredbe PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki 
so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, oprede-
ljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ.

11.2.5 Skladno s prvim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcioni-
ra v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.

11.2.6 Skladno z drugim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP ARSKTRP v primerih iz točke 11.2.5. tega 
javnega razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve ne-
pravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo že iz-
plačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

11.2.7 Skladno z tretjim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, se določba iz točke 11.2.6. tega javnega 
razpisa ne uporablja:

– Če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoli-
ščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev 
glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP 
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spre-
membo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov 
in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je 
bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;

– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 
54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sred-
stev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen 

obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključ-
no podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do 
sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne 
glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve 
iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za 
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravi-
čenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen 
obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se 
nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za 
izplačilo sredstev;

– če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih 
okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti 
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

11.2.8 Skladno s četrtim odstavkom 122. člena 
Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba 
vrniti vseh že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali 
izrednih okoliščin.

11.2.9 Skladno s petim odstavkom 122. člena Ured-
be PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena 
oseba o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njego-
va pooblaščena oseba to zmožna storiti.

11.2.10 Skladno s sedmim odstavkom 122. čle-
na uredbe PRP, ARSKTRP končne prejemnike sred-
stev, ki ne izpolnjujejo obveznosti, sankcionira v skladu 
z XXVI.a poglavjem Uredbe PRP.

11.2.11 Če upravičenec skladno s prvim odstav-
kom 127.a člena Uredbe PRP ne odstopi od pravice do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok 
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen 
v odločbi o pravici do sredstev, se izključi iz zadevnega 
ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in 
naslednje koledarsko leto.

11.2.12 Končni prejemnik sredstev, ki krši določi-
lo iz tretjega odstavka 121. člena Uredbe PRP mora 
skladno z drugim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP 
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1 in se ga izključi iz zadevnega 
ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje ko-
ledarsko leto.

11.2.13 Če končni prejemnik sredstev, ki je prejel 
dodatno število točk na podlagi 2. točke pod b) tretjega 
odstavka 118. Člena Uredbe PRP ne izpolni obveznosti 
iz te točke, mora skladno s prvim odstavkom 127.e člena 
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. Členom ZKme-1

11.2.14 Končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, 
določenem pri posameznem ukrepu iz Uredbe PRP, ne 
poroča o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz 
četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, ARSKTRP 
skladno s tretjim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP 
izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predlo-
žitev poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obve-
znosti. Če končni prejemnik sredstev v roku iz poziva 
ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
pet odstotkov izplačanih sredstev.

11.2.15 Končni prejemnik sredstev, ki ne dovoli kon-
trole na kraju samem in omogoči dostopa do dokumen-
tacije o projektu, mora skladno s petim odstavkom 127.a 
člena Uredbe PRP v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.2.16 Končni prejemnik sredstev, ki ni označil 
projekta v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani 
MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju 
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javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES, mora skla-
dno s šestim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP obve-
znost izpolniti v skladu z rokom, ki mu ga ob ugotovljeni 
nepravilnosti določi ARSKTRP. Kolikor tega ne izpolni, 
mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skla-
du s 57. členom ZKme-1.

11.2.17 Kolikor končni prejemnik sredstev odtu-
ji naložbo brez predhodne odobritve ARSKTRP, mora 
skladno s sedmim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP 
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom ZKme-1.

11.2.18 Če se ugotovi, da je končni prejemnik sred-
stev namerno vložil napačno prijavo (navajanje lažnih 
podatkov, izjav), se skladno z osmim odstavkom 127.a 
člena Uredbe PRP zadevna dejavnost izključi iz podpo-
re za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledar-
sko leto in mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. Poleg tega se 
končnega prejemnika sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugo-
tovitve in naslednje koledarsko leto.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 430-943/2013/7 Ob-3813/13

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

javni razpis
za izvedbo projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi 
– namestitev v varnem okolju za leti 2014 in 2015, 

št. 430-943/2013
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo 

izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovin z ljudmi – namesti-
tev v varnem okolju za leti 2014 in 2015, v Republiki 
Sloveniji.

Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine 
z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in soci-
alnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, 
ki vsebuje: ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, 
psihološko pomoč, 24-urno dosegljivost po telefonu za 
nameščene žrtve v krizni namestitvi, pomoč pri urejanju 
statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tuj-
cih, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega 
varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno var-
stvo in zdravstveno zavarovanje, prevajalske storitve in 
tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri seznanjanju otrok 
žrtev z njihovimi pravicami, njihovo vlogo ter z vsebi-
no in časovnim razporedom in potekom postopkov in 
z razrešitvijo njihovih zadev, pomoč, ki zagotavlja, da 
so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani 
in obravnavani na ustreznih stopnjah kazenskega pre-
gona proti storilcem; pomoč pri zagotavljanju ustrezne 
podpore mladoletnim (otrokom) žrtvam trgovine z ljudmi 
v celotnem pravnem postopku; svetovanje in nudenje 
informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, 
ki ga razumejo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj 
v izvorno državo, ostale ukrepe v smislu socializacije in 
revitalizacije, zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, 

ki sodelujejo pri posameznem primeru, če je to potreb-
no, osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne 
žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informa-
tivnega gradiva v slovenskem, angleškem in ruskem 
jeziku (50.000 kom).

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

Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogod-
be do 31. 12. 2015.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične 

osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS 
pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu 
v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:

1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je 
razvidno iz vloge na javni razpis;

2. varen prostor se mora nahajati v Republiki 
Sloveniji in se ne sme uporabljati za druge namene;

3. projekt se mora izvajati po načelu neprido-
bitnosti;

4. so registrirane za opravljanje dejavnosti soci-
alnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti oprede-
ljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 
(Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo 
brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, 
št. 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07), (dokazilo za 
društva, ki niso registrirana za dejavnosti iz oddelka 87 
ali 88: priložen s strani upravne enote overjen statut 
društva, iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti);

5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za na-
mestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis 
in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev);

6. projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava 
v razpisni dokumentaciji);

7. zagotavljajo uporabnicam ali uporabnikom 
projekta (t. i. žrtvam trgovine z ljudmi) 24-urno doseglji-
vost po telefonu (dokazilo – izpolnjeni obrazci in podpi-
sana izjava v razpisni dokumentaciji);

8. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek pri-
silnega prenehanja, oziroma da ni prenehal poslovati 
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – 
podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in dokument, 
pridobljen s strani uradne institucije);

9. v projektu se zagotavljajo sredstva v višini 
80 % celotne plače enega zaposlenega delavca. Za-
poslitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega de-
lavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko 
izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali 
psiholog/psihologinja, z najmanj 4 leti delovnih izkušenj 
(prvi strokovni delavec). Prvi strokovni delavec mora biti 
državljan Republike Slovenije. V primeru povečanega 
obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika 
zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni dela-
vec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opra-
vljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne 
konstrukcije projekta. Drugi strokovni delavec je lahko 
vključen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana 
izobrazba višja ali visoka šola ene od smeri izobrazbe, ki 
so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.);

10. strokovna delavca iz prejšnje točke nista 
bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, 
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ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obso-
jena na nepogojno zaporno kazen več kot 6 mesecev 
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in 
dokument, pridobljen s strani uradne institucije);

11. zoper strokovna delavca iz 10. točke tega 
razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji in 
dokument, pridobljen s strani uradne institucije);

12. sodelujejo z organi odkrivanja oziroma ka-
zenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih 
in kazenskih postopkih ter z drugimi pristojnimi državni-
mi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – 
tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni 
dokumentaciji);

13. sodelujejo z drugimi nevladnimi organizacija-
mi pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpi-
sana izjava v razpisni dokumentaciji);

14. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajal-
ca oskrbe z ostalimi sodelujočimi sub jekti v procesu po-
moči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana 
izjava v razpisni dokumentaciji).

15. Prvi in drugi strokovni sodelavec ne sme-
ta biti prijavljena na javni razpis za enako obdobje na 
projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev 
v varnem prostoru za leti 2014 in 2015, ki je financiran 
s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnost.

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

4. Merila za izbor programa
Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge, ki bodo iz-

polnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena 
merila in odločilo o izbiri izvajalca.

1. Delovne izkušnje:
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma 

delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in 
sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta 
ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v prime-
ru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 
0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti 
statusa pripravnika.

2. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, 

s področja psihosocialnega svetovanja. Prvi in drugi 
strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko 
vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimal-
no 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko 
prejme maksimalno 2 točki.

Za prvega strokovnega delavca v primeru ude-
ležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psi-
hosocialnega svetovanja predvsem s področja dela z žr-
tvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami 
žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, 
za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 1 dodatno 
točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki.

Za drugega strokovnega delavca v primeru ude-
ležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-
socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žr-
tvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami 
žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za 
vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne toč-
ke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko.

Za prvega strokovnega delavca v primeru uni-
verzitetne ali visokošolske specializacije s področja psi-
ho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraže-
vanja s področja psihosocialnega svetovanja v trajanju 
najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za drugega stro-
kovnega delavca prejme vloga 1 točko.

Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno 
število ur izobraževanja.

3. Višina odhodkov za stroške dela za prvega 
strokovnega delavca:

Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 
4 točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stro-
ške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih prijavitelj 
navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki 
za stroške dela 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem de-
ležu manjše število točk glede na odstopanje od najniž-
jih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne more 
prejeti manj kot 0 točk.

Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni razred 
za prvega strokovnega delavca.

4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru 
oskrbe v varnem prostoru:

Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 
4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno ose-
bo v primeru oskrbe v varnem prostoru, ki jo prijavitelj 
navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema 
stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev trgovine 
z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo 
ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke, 
ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk 
glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne 
v varnem prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti manj 
kot 0 točk.

Maksimalna vrednost cene oskrbnega dne 
za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 
35 EUR.

5. Cena izdelave in distribucije informativnega 
gradiva

Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 
4 točke. Ocenjuje se skupna cena izdelave in distribuci-
je informativnega gradiva, ki jo vlagatelj navede v svoji 
vlogi. Vloga z najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale vlo-
ge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede 
na odstopanje od najnižje cene izdelave in distribucije 
informativnega gradiva, pri čemer vloga ne more prejeti 
manj kot 0 točk.

Informativno gradivo je namenjeno tujcem – 
imetnikom in prejemnikom delovnih dovoljenj za rizič-
ne poklice (plesalke, poklici v gradbeništvu, zaposlitve 
v gostinstvu …) ter tujcem, ki: zaprosijo za izdajo dovo-
ljenj za prebivanje ali vizumov oziroma se jim izdajajo 
dovoljenja za prebivanje ali vizumi, prestopajo mejo ali 
prijavljajo prebivališča. Informativno gradivo bo na voljo 
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije v tujini, mejnih prehodih, upravnih enotah, 
centrih za socialno delo in v azilnem domu.

V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za 
produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih 
osveščanju teh ciljnih populacij. Kolikor je izbrani izva-
jalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem na-
ročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral 
zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu 
z zakonodajo s področja javnega naročanja.

Maksimalna vrednost izdelave in distribucije in-
formativnega gradiva je 5.000 EUR.

Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje 
število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla 
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 
(višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega 
delavca) dosegel višje število točk.

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

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 80.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa 
pogodbe do 31. 12. 2015.
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Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvajanje projekta v skladu 
s predpisi.

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

me do dne 20. 11. 2013, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

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

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 25. 11. 2013.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

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

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

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

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, 
s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za iz-
vedbo projekta oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – Na-
mestitev v varnem okolju za leti 2014 in 2015«, 
št. 430-943/2013«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 6. 11. 2013.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-609/2013 Ob-3776/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
grama oziroma izid javnega razpisa, št. 430-609/2013, 
za izvajanje programa vzpodbujanje medkulturnega di-
aloga za osebe z mednarodno zaščito, ki se financira iz 
Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva 
za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Re-
publike Slovenije št. 49/13, pod objavo št. Ob-2826/13, 
z dne 7. 6. 2013, in na spletni strani Ministrstva za no-
tranje zadeve:

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvajanje programa vzpodbujanje medkulturnega 
dialoga za osebe z mednarodno zaščito na različnih po-
dročjih vsakdanjega življenja, na način osveščanja širše 
javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno 
zaščito v slovensko družbo.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega programa: za izvajanje programa 
vzpodbujanje medkulturnega dialoga za osebe z med-
narodno zaščito je bila izbrana vloga prijavitelja Makro-
skop d.o.o., v vrednosti 14.990,00 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sred-
stva za izvajanje predmetnega programa so zagotovlje-
na s strani Evropskega sklada za begunce – LP 2013 in 
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 118/2013 Ob-3842/13

Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne 
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna 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 Vlada Repu-
blike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013 ter Splošnimi 
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 
in102/12; v nadaljevanju SPP), Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: 
sklad) objavlja

javni razpis
štipendij oziroma sofinanciranja  

raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov 
v tujini v letu 2013  

(163. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma 

sofinanciranje stroškov neprekinjenega 3 do 8-meseč-
nega raziskovalnega dela doktorskih študentov s podro-
čja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2013 
in 2014, in sicer:

A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo 
v tujino napoti delodajalec (v nadaljevanju: predmet 
razpisa pod točko A),

B. doktorskih študentov s statusom študenta (v na-
daljevanju: predmet razpisa pod točko B).

Predmet razpisa pod točko A podrobneje ureja 6. 
poglavje SPP, predmet razpisa pod točko B pa 3. po-
glavje SPP.

Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti 
med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 2014.

K naravoslovju, tehniki oziroma medicini se po tem 
javnem razpisu uvrščajo naslednje kategorije klasifika-
cije KLASIUS-P1:

4 Naravoslovje, matematika in računalništvo
5 Tehnika, pro izvodne tehnologije in gradbeništvo
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
72 Zdravstvo
84 Transportne storitve
85 Varstvo okolja.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje znanstve-

noraziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov na 
mednarodnem nivoju, predvsem z namenom pridobitve 
novih znanj in spretnosti na področju posameznikove-
ga raziskovalnega dela in izboljšanja prenosa znanja 
v gospodarstvo.

3. Vrednost javnega razpisa
Višina sredstev javnega razpisa znaša 

350.000,00 EUR.
4. Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja in 

upravičeni stroški

1 Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja 
se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike 
Slovenije KLASIUS-P, ki je javno objavljena na spletni stra-
ni SURS na http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. 
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Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak 
dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega dela na osebo 
se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno 
sodelovanje poteka in znaša:

Višina štipendiranja 
oziroma 

sofinanciranja za vsak 
dopolnjen mesec

Za raziskovalno sodelovanje v državah ali krajih

800,00 EUR

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

1.000,00 EUR
Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, 
Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Vatikan, Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske in druge države, ki niso navedene v tej preglednici

1.300,00 EUR Japonska, Hongkong, Avstralija, Združene države Amerike, Kanada, Moskva, Sankt 
Peterburg

Dopolnjen mesec raziskovalnega dela se konča 
s pretekom tistega dneva v mesecu, ki se po svoji šte-
vilki ujema z dnem, ko se je pričelo raziskovalno delo 
v tujini. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča 
dopolnjeni mesec zadnji dan v tem mesecu. Če je zadnji 
dan dopolnjenega meseca nedelja ali praznik ali drug 
dela prost dan, se dopolni mesec s pretekom prvega 
naslednjega delavnika.

Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški, ki niso 
financirani iz drugih virov, in sicer če:

– so dejansko nastali in so neposredno povezani 
z raziskovalnim delom doktorskega študenta v tujini,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah.

Upravičeni stroški so lahko:
– stroški prehrane, pri čemer se za posamezno 

državo prepozna višina stroška v skladu s predpisano 
višino dnevnice, kot jo določa Uredba o povračilu stro-
škov za službena potovanja v tujino,

– stroški poti in bivanja,
– stroški materiala porabljenega izključno v obdobju 

raziskovalnega dela v tujini,
– stroški pridobitve vize, zdravstvenega zavarova-

nja in drugi podobni stroški.
Prijavitelj bo stroške raziskovalnega dela v tujini iz-

kazal po zaključenem raziskovalnem delu ob predložitvi 
dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinan-
ciranju oziroma pogodbi o štipendiranju.

5. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelj pod točko A je lahko:
– delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na 

raziskovalno sodelovanje v tujino napoti zaposlenega 
doktorskega študenta ali

– doktorski študent, ki je samozaposlena oseba 
v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj pod točko B je lahko:
– doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ni 

samozaposlena oseba in ni vpisan v evidenco brezpo-
selnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlo-
vanje oziroma v tujini.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent pod 
točko A in točko B:

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

– je v študijskem letu 2013/14 vpisan v vsaj 2. letnik 
doktorskega študija na javno veljavni doktorski študijski 
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program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine 
na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji,

– z raziskovalnim delom v tujini je oziroma bo pričel 
med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 20142,

– v obdobju raziskovalnega dela biva v tujini,
– raziskovalno delo v tujini bo opravljal neprekinje-

no vsaj 3 mesece, pri čemer se mora raziskovalno delo 
začeti in zaključiti v času trajanja doktorskega študija,

– raziskovalno delo v tujini je vsebinsko povezano 
s temo doktorske disertacije študenta,

– na tuji instituciji ima že določenega so-mentorja,
– za isto obdobje raziskovalnega dela v tujini mu 

še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem iz-
med predhodnih javnih razpisov.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka, mora doktor-
ski študent pod točko A izpolnjevati še naslednja pogoja:

– je zaposlen pri prijavitelju oziroma je samozapo-
slena oseba v Republiki Sloveniji,

– v času raziskovalnega dela ne bo vpisan v evi-
denco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slove-
nije za zaposlovanje ali v tujini.

Prijavitelj pod točko A lahko posameznega doktor-
skega študenta na ta javni razpis prijavi le enkrat, in sicer 
za tisto obdobje raziskovalnega dela doktorskega študen-
ta v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva 
sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.

Poleg pogojev iz tretjega odstavka te točke, mora 
doktorski študent pod točko B izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– na ta javni razpis se lahko prijavi le za tisto obdo-
bje raziskovalnega dela v tujini, za katerega mu še niso 
bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed pred-
hodnih javnih razpisov,

– raziskovalno sodelovanje v tujini mu bo izobraže-
valna ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, 
priznala oziroma vrednotila kot del obveznosti doktor-
skega študijskega programa,

– za raziskovalno delo v tujini hkrati ne prejema 
katere od štipendij za študijske obiske oziroma drugih 
prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v RS 
in v tujini.

6. Dokumentacija
Prijavitelj pod točko A in B mora predložiti:
6.1. v celoti izpolnjeno prijavnico,
6.2. uradno potrdilo visokošolske ustanove o vpisu 

doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem 
letu 2013/2014 z navedbo študijskega programa, letnika 
in ravni izobraževanja,

6.3. v celoti in skladno z navodili izpolnjen, podpi-
san in žigosan obrazec predlog raziskovalnega sode-
lovanja.

Prijavitelj pod točko A mora poleg dokazil iz prej-
šnjega odstavka te točke predložiti še:

6.4. izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s ka-
tero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis,

6.5. kopijo pogodbe o zaposlitvi za zaposlene dok-
torske študente ali kopijo sklepa o vpisu v Poslovni 
register Slovenije za doktorske študente, ki so samoza-
poslene osebe,

6.6. dokazilo o plačilu upravne takse skladno z na-
slednjim odstavkom.

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

2  Za začetek raziskovalnega dela v tujini se šteje dan, 
ko je prijavitelj dejansko začel z delom na gostujoči insti-
tuciji. 

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 izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN 
na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, 
koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11 
96091-7111002-110146.

Vsa zahtevana dokazila, razen dokazil iz točk 6.5 in 
6.6, morajo biti originali ali overjeni prepisi. Sklad predlo-
ženih dokazil ne vrača.

Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, ven-
dar ima sklad pravico zahtevati prevod takega dokazila.

Doktorski študent, ki bo raziskovalno delo v tujini 
opravljal v dveh študijskih letih, mora v roku petnajstih 
dni od vpisa v študijsko leto 2014/2015, skladu predložiti 
originalno potrdilo o vpisu z navedbo študijskega progra-
ma, letnika in ravni izobraževanja.

7. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Ker javni razpis določa odprti rok prijave bodo za 

štipendiranje oziroma sofinanciranje glede na predmet 
razpisa pod točko A in B izbrani tisti prijavitelji, katerih 
vloge bodo izpolnjevale razpisne pogoje, in sicer po vr-
stnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev, 
ki so na voljo za posamezno točko javnega razpisa.

Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki iz-
polnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za 
odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena 
merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva 
le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:

1. prijavitelju za doktorskega študenta oziroma dok-
torskemu študentu še niso bila podeljena sredstva za 
raziskovalno sodelovanje po katerem izmed predhodnih 
razpisov sklada,

2. dosežki prijavljenega doktorskega študenta na 
študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem podro-
čju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv 
in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki 
so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski 
sistem in servisi (COBISS), pri čemer se za razvrstitev 
upošteva število vpisov v COBISS,

3. doktorski študent je vpisan v višji letnik študija.
Med upravičence se uvrsti tudi tisti prijavitelj, ki 

bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za po-
samezno točko javnega razpisa, prejel le sorazmerni 
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju 
dodelijo sredstva:

– v sorazmernem delu zaprošenega zneska do sku-
pne višine razpoložljivih sredstev glede na posamezno 
točko javnega razpisa, če gre za prijavitelja pod točko A,

– v celotnem zaprošenem znesku, če gre za prija-
vitelja pod točko B.

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

8. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javne-

ga razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim 
prijaviteljem za predmet razpisa pod točko A sklenil 
pogodbo o sofinanciranju ter z izbranim prijaviteljem 
za predmet razpisa pod točko B pogodbo o štipendira-
nju. Pogodba se izvršuje le za enkratno raziskovalno 
sodelovanje v tujini.

9. Nakazilo sredstev
Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo do-

deljenih sredstev lahko izvrši šele na podlagi veljavne 
pogodbe o sofinanciranju praviloma v roku osmih dni 
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od prejema obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega 
študenta na raziskovalno delo v tujino.

Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo do-
deljenih sredstev izvrši praviloma v roku osmih dni po 
sklenitvi pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku 
na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Re-
publiki Sloveniji.

Prijavitelj za predmet javnega razpisa pod točko A in 
B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za 
katerega jih je pridobil.

10. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo razi-

skovalnega sodelovanja in skladu v roku enega meseca 
po zaključku raziskovalnega dela v tujini skladu predlo-
žiti:

– potrdilo gostujoče institucije o trajanju raziskoval-
nega sodelovanja (podpisano in žigosano) in

– poročilo o opravljenem raziskovalnem delu, potr-
jeno s strani domačega in tujega mentorja, iz katerega 
je razvidno predvsem: obdobje raziskovalnega dela, 
potek raziskovalnega sodelovanja z vsebinsko utemelji-
tvijo glede pridobljenih novih temeljnih oziroma splošnih 
znanstvenih in tehničnih znanj in rezultati opravljenega 
raziskovalnega dela in njihova uporabnost na študijskem 
področju in morebitnem širšem družbenem področju.

Sklad lahko po zaključku raziskovalnega sodelova-
nja od prijavitelja pod točko B zahteva dokazilo o tem, 
da mu je slovenska izobraževalna ustanova, obveznosti, 
opravljene v okviru raziskovalnega sodelovanja, dejan-
sko vrednotila oziroma priznala kot del obveznosti dok-
torskega študijskega programa.

S pogodbo o sofinanciranju ali s pogodbo štipen-
diranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila 
pogodbenega razmerja.

11. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumen-
tacija, skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico, 
je na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na 
naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub ljana, v poslov-
nem 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.

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

publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Du-
najska 22, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »za 163. 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 petka, 27. 6. 2014.

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 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.

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. Prijavi-
telji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne 
bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo za-
vržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega 
razpisa, bodo zavrnjene.

Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev 
sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad.

O morebitni pritožbi zoper odločbo bo odločilo Mi-
nistrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake 
možnosti. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba 
ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.

13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na 
voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si v raz-
delku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med 
uradnimi urami, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob 
sredah tudi med 14. in 16. uro pri Katji Cankar, e-pošta 
katja.cankar @sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 183-07/2013 Ob-3774/13

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2, 23/07 in 
41/07), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na podro-
čju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 
in 45/11), Pravilnika o standardih in normativih social-
no varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 
19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 2/06, 140/06, 90/08, 
45/10 in 28/11), Odlok o predmetu, pogojih in postop-
ku podeljevanja koncesije na področju javne službe 
socialne storitve pomoč družini na domu na območju 
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 68/13), objavlja 
Občina Cankova

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

Pomoč družini na domu v Občini Cankova
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Cankova, 

Cankova 25, 9261 Cankova.
II. Predmet koncesije: socialnovarstvena storitev 

Pomoč družini na domu na območju Občine Cankova.
III. Krajevno območje izvajanja storitev: območje 

izvajanja storitve obsega vsa naselja na celotnem ob-
močju Občine Cankova.

Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca 
storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja 
koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije 
se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri 
tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva.

IV. Opis storitve:
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 

bo začela izvajati predvidoma 1. januarja 2014 oziroma 
takoj po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se po-
deli za določen čas 10 let in se lahko v skladu z veljavni-
mi predpisi podaljša, vendar največ za čas, za katerega 
je bila sklenjena koncesijska pogodba.

VI. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so skla-
dno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev:

– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali poja-
vov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma 
samostojno življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življe-
nja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,
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– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po 
oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča-
sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele-
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

VII. Viri financiranja storitve: storitev se financira 
v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.

VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična 

oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva in 4. členom 
Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja 
koncesije na področju javne službe socialne storitve 
pomoč družini na domu na območju Občine Cankova 
(Uradni list RS, št. 68/13), izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Slove-
niji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe 
za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Repu-
bliki Sloveniji,

– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki ure-
jata pomoč družini na domu,

– da prevzame uporabnike programa in delavce, ki 
so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izva-
jalcu storitve,

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila stro-
kovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki 

in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponu-
dnik predložiti k ponudbi, so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

IX. Kriteriji in merila za izbor ponudnika:
– cena storitve na efektivno uro,
– reference ponudnika,
– program dela,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika 

od območja občine.
Koncedent si v skladu s 4. členom Pravilnika o kon-

cesijah na področju socialnega varstva pridržuje pravi-
co, da ne izbere nobenega prijavitelja.

X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja 
zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s ko-
lektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo 
za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega 
varstva.

XI. Način in rok za oddajo vlog: vloga mora biti iz-
polnjena na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije 
in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahte-
vane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev.

Razpisni rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 
4. 11. 2013 do 10. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki 
bo do 4. 11. 2013 do 10. ure prispela v sprejemno pisar-
no občinske uprave Občine Cankova, Cankova 25, 9261 
Cankova. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti 

v zaprti ovojnici na naslov Občina Cankova, Cankova25, 
9261 Cankova, s pripisom »Prijava na javni razpis Po-
delitev koncesije Pomoč družini na domu v Občini Can-
kova – Ne odpiraj«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

Dopolnjevanje vloge je možno do poteka razpisne-
ga roka z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša.

Ponudba:
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne 

pogoje,
– ki ne bo podana za v razpisu določeno krajevno 

območje izvajanja storitve in razpisano vrsto storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo javnega raz-

pisa, se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na 
področju socialnega varstva ne bo štela kot zahtevek za 
ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, 
določenih s predpisi s področja socialnega varstva, in bo 
s sklepom zavržena.

XII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

občine http://www.cankova.si od dneva objave razpisa.
Pristojni za dajanje dodatnih informacije je župan 

Drago Vogrinčič, tel. +386 25409370.
XIII. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru
Odpiranje ponudb bo 4. 11. 2013 ob 10. uri, v pro-

storih občinske uprave Občine Cankova, Cankova 25, 
9261 Cankova. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko 
prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstav-
nik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim 
pooblastilom.

Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki 
jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo pose-
bej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za 
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene 
vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega 
razpisa.

Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali 
ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno ob-
močje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal 
ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom 
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.

Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki je pravo-
časna, oddana s strani ponudnika, ki izpolnjuje pred-
pisane pogoje in je podana za v razpisu določeno kra-
jevno območje izvajanja določene vrste storitev ter je 
popolna, pridobi mnenje socialne zbornice.

Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po 
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku 
zakonskega roka za odgovor organa, opravi pregled in 
presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavlje-
nih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upošteva-
nju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripra-
vi predlog podelitve koncesije.

XIV. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne stro-

kovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb 
podelila občinska uprava z odločbo.

Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo 
z županom Občine Cankova.

Občina Cankova

Št. 410-190/2013 Ob-3775/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
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RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in 2. čle-
na Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Ob-
čine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih orga-
nizacij, društev, združenj in drugih institucij (Uradni list 
RS, št. 57/03), Občina Črnomelj objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov 

 neprofitnih organizacij, društev, združenj  
in drugih institucij za leto 2013

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva 
iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2013, namenjena 
za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, dru-
štev, združenj in drugih institucij za leto 2013.

Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih 
programov je 5.000,00 EUR, v okviru področja porabe 
1804 iz proračunske postavke 18049004-18060, konto 
412000 – Sofinanciranje drugih društev, neprofitnih or-
ganizacij in ustanov.

3. Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo 
neprofitne organizacije, društva, združenja in druge in-
stitucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Črnomelj;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani čla-

narini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 
o društvih;

– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;

– redno dostavljajo občini podatke o članstvu, po-
ročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo 
o doseženih rezultatih;

– nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli dru-
ge postavke proračuna Občine Črnomelj, oziroma ne 
kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po 
kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavno-
sti s strani Občine Črnomelj.

4. V letu 2013 bo Občina Črnomelj sofinancirala 
letne programe z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno pre-
bivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega po-
mena na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih 
organizacij, društev, združenj in drugih institucij.

5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posre-
dovati naslednje podatke:

a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v skladu z na-
vodili iz razpisne dokumentacije in zahtevane priloge;

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine 
Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva ozi-
roma potrdilo upravne enote o registraciji društva;

c) statut društva;
d) poročilo o delu za leto 2012;
e) izjavo, da imajo urejeno evidenco o članstvu ter 

plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov mora-

jo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega programa, 

iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki progra-
ma, s prikazom finančne konstrukcije.

7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko usmeritvijo 

in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in 
programskih ciljev;

– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke 
ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena 
priznanja in nagrade za dosedanje delo;

– udeležba na domačih in mednarodnih prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je 

Občina Črnomelj;

– delež lastnih prihodkov v skupni finančni kon-
strukciji programov;

– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
8. Obrazci razpisne dokumentacije so dosegljivi na 

spletni Občine Črnomelj, www.crnomelj.si in v sprejemni 
pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
pravilno označene osebno ali po pošti prispele do 
30. 10. 2013, do 15. ure, v sprejemno pisarno Občine 
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis – Druga 
društva 2013, Ne odpiraj« na sprednji strani ter naved-
bo naziva in naslova društva. Kontaktna oseba: Vladka 
Kostelec Peteh (tel. 07/306-11-00).

10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajal-
cem sprejme županja na predlog komisije za izvedbo 
postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih progra-
mov. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo 
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa 
županje. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 
Prepozno prispele oziroma prepozno vložene prijave 
bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Občina Črnomelj

Št. 410-185/2013 Ob-3794/13

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi določil Odloka o pro-
računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 64/13 z dne 30. 7. 2013)

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve 
»Gobarski praznik 2013« v Občini Ilirska Bistrica

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje orga-
nizacije in izvedbe prireditve »Gobarski praznik 2013« 
v Občini Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini 
do 1.600,00 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije 
in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Ob-
čini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 10. 
2013 in 31. 10. 2013.

Prijave morajo biti oddane na Razpisni dokumen-
taciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do za-
ključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si).

Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti 
izpisano: »Ne odpiraj – Gobarski praznik 2013«.

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo pri-
spele do ponedeljka, dne 14. 10. 2013, do 9. ure, pripo-
ročeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega 
roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je ime-
noval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 
v ponedeljek, dne 14. 10. 2013, ob 12. uri. Odpiranje 
prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma 
obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija 
v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo 
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
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ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za 
izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavite-
lji dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna oseba: Tanja 
Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bi-
strica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 100-13/2013 Ob-3795/13

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi določil Odloka o proračunu 
Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 64/13, z dne 30. 7. 2013) in Pravilnika o nadomestitvi 
dela plače pripravnikov in za novo zaposlene osebe na 
območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave glasila 
Snežnik št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6. 
2006, spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: pravil-
nik) objavlja

javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov  

in za novo zaposlene osebe  
na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih 
pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev

Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela pla-
če pripravniku ali novo zaposleni osebi na območju Ob-
čine Ilirska Bistrica, ko delodajalec zaposli brezposelno 
osebo, ki je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve 
dela plače pripravniku je povečevanje možnosti zaposlo-
vanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili 
zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica.

Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pra-
vilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec, ki izpolnjuje 
pogoje iz 2. točke tega razpisa in, ki v času od 1. 1. 2013 
in najkasneje do 31. 12. 2013, realizira zaposlitev pri-
pravnika ali brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev, 
na območju Občine Ilirska Bistrica.

Nadomestitev dela plače se odobri za dobo enega 
leta od zaposlitve osebe, za katero je bila odobrena 
nadomestitev dela plače (oziroma za čas opravljanja 
pripravništva).

Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka tega člena 
mora delodajalec odpreti novo zaposlitev. Nove zaposli-
tve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma 
zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za katere se 
namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo 
biti po prenehanju prejemanja nadomestitve dela plače 
ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje 
pomoči.

2. Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in 
pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec (vse sta-
tusne oblike):

– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki izkaže pripra-
vljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, 
katera ima stalno bivališče na območju Občine Ilirska Bi-
strica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih izkušenj in 
opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in 
novo zaposlitev po prenehanju prejemanja pomoči ohra-
ni vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči;

– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja 
registriran sedež in obratuje v Občini Ilirska Bistrica;

– ki je registriran in predloži dokazilo o registraciji 
– izpisek iz sodnega registra (za gospodarske družbe); 

potrdilo, da je vpisan pri davčnem organu – priglasitveni 
list (za samostojne podjetnike); dokazila ne smejo biti 
starejša od 30 dni;

– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike;
– priloži krajši opis podjetja in delovnega mesta, na 

katerega se bo zaposlila oseba ter navede in obrazloži 
razloge za odprtje nove zaposlitve;

– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter 
v primeru zaposlitve pripravnika posredoval končno po-
ročilo o realizaciji programa pripravništva;

– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji korišče-
nja dodeljene pomoči dostavil tudi fotokopijo obrazca 
M1/M2;

– ki ni v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potr-
dilo ne sme biti starejše od 30 dni;

– predloži potrdilo, da ima poravnane vse davke in 
prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme biti 
starejše od 30 dni;

– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred 
prijavo na razpis na istih oziroma podobnih delovnih 
mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni 
zmanjšal skupnega števila zaposlenih in dostavil podat-
ke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje kriterija novih 
zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki 
določa: »Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja 
na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem 
preteklih dvanajstih mesecev. Izpolnitev kriterija novih 
zaposlitev ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto 
postalo nezasedeno zaradi prostovoljnega odhoda, upo-
kojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali za-
konite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali kriv-
dnega razloga in ne kot rezultat presežnih delavcev.«;

– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev oziroma 
koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega 
drugega javnega vira;

– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in toč-
nost podatkov.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za nadomesti-
tev dela plače pripravniku le pod pogojem, da za isti na-
men niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih vi-
rov, do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zako-
nodajo. Sredstva se posameznim upravičencem lahko 
dodeli, če pomenijo vzpodbudo za realizacijo namena in 
cilja povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali 
zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na območju 
Občine Ilirska Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.

Sredstva se dodeljujejo po shemi pomoči »de mi-
nimis«, odobreni Občine Ilirska Bistrica z mnenjem št. 
priglasitve: M004-5880416-2007, z dne 11. 12. 2007 
in dopolnitve mnenja št. M004-5880416-2007/I z dne 
18. 2. 2009 in so državna pomoč, zato se pri dode-
ljevanju in poročanju o dodeljenih pomočeh upošteva 
področna zakonodaja.

3. Merila za izbor:
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika 

oziroma osebo, ki išče prvo zaposlitev, za nedoločen 
čas, podrejeno pa delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti 
navedene osebe za določen čas najmanj za dobo pred-
pisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo pred-
nost tisti, ki ga zaposlijo za daljšo dobo,

– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev ima pri 
zaposlovanju pripravnikov prednost pripravnik z dose-
ženim boljšim uspehom v zadnjem letu izobraževanja.

4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa:

Višina sredstev tega razpisa je 19.000,00 EUR.
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Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2013, proračunska postavka 4001001 
Pripravništvo – prve zaposlitve.

Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se na-
domesti največ do 50 % izhodiščne plače (I. bruto) za 
posamezni tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi 
za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede 
na to, za katero področje se dodelijo sredstva za nado-
mestitev dela plače, za katerega je delodajalec uspel 
s prijavo na razpisu.

5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost 
vlog:

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar 
najdlje do 8. novembra 2013.

Zaključitev Javnega razpisa pred objavljenim rokom 
se objavi na enak način kot sam Javni razpis. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

Vloge upravičenci lahko oddajo osebno ali po pošti 
priporočeno ali s povratnico. Vloge morajo biti oddane 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo 
imeti oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Nadomestitev 
dela plače.«

6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo prejemni-
ki obveščeni o izidu javnega razpisa

Pravočasne in popolne vloge bo odprla, pregleda-
la in ocenila tri članska komisija, ki jo imenuje župan 
in jo sestavljata dva delavca občinske uprave in en 
član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Komisija 
sestavi predlog za razdelitev sredstev, ki ga predloži 
v obravnavo županu. Slednji bo na podlagi poročila 
komisije, pogojev in meril tega razpisa ter predpisanih 
kriterijev uporabe proračunskih sredstev s sklepom od-
ločil o prejemniku.

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku treh 
dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopol-
nijo, v roku treh dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, 
se zavrže.

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
praviloma v roku 30 dni od datuma vložitve prijave.

7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na se-
dežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, vsak delovni dan, 
do izteka prijave na razpis. Prav tako je razpisna doku-
mentacija na razpolago na spletni strani Občine Ilirska 
Bistrica, http://www.ilirska-bistrica.si.

Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji 
dobijo na tel. 05/711-23-15, pri Tanji Šajina ali na elek-
tronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 47801-74/2013-3 Ob-3797/13

Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, Postojna, na 
podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 
6230 Postojna.

II. Predmet prodaje so sledeča že več let prazna 
stanovanja:

1. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Pretnerjeva ulica 5, Postojna, 
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanova-

nja 59,70 m2, identifikacijski znak 2490-892-2, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 49.205,00 EUR;

2. dvosobno stanovanje, v III. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Kidričevo naselje 25, Postoj-
na, zgrajene leta 1968, z neto tlorisno površino stano-
vanja 52,50 m2, identifikacijski znak 2490-209-15, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 40.690,00 EUR;

3. dvosobno stanovanje, IV. nadstropje večstano-
vanjske stavbe na naslovu Kidričevo naselje 25, Postoj-
na, zgrajene leta 1968, z neto tlorisno površino stano-
vanja 52,70 m2, identifikacijski znak 2490-209-19, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 38.350,00 EUR;

4. enosobno stanovanje, v I. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, 
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanova-
nja 44,90 m2, identifikacijski znak 2490-750-5, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 37.700,00 EUR;

5. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, 
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanova-
nja 71,70 m2, identifikacijski znak 2490-750-7, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 48.620,00 EUR.

III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj iz-

klicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2 % davka 

na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 

kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo po-
nudbo je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo 
enako najugodnejšo ponudbo, bodo le-ti nemudoma 
po izteku roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi 
le-teh. V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec 
z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja 
o ceni.

5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje 
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati 
nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno 
zakonodajo.

6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom 
varščine v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na ra-
čun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom 
v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.

Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všte-
ta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim po-
nudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni 
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stro-
ške vpisa v zemljiško knjigo.

8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu po-
godbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, 
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se 
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina 
pa zadrži.

9. Prodajalec izda kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremični-
ni po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.

IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati 

naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
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– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe 
oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podje-
tnike,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in s.p.,

– navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 

razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo 
na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pi-
sarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi 
povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov: 
obcina@postojna.si z navedbo zaporedne številke ne-
premičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno 
dokumentacijo.

Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo na 
naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna 
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). Na razpolago so 
sledeči termini ogleda stanovanj:

– stanovanje na naslovu Pretnerjeva ulica 5: dne 
7. 10. 2013 ter dne 14. 10. 2013, ob 9. uri,

– stanovanji na naslovu Kidričevo naselje 25: dne 
8. 10. 2013 ter dne 15. 10. 2013, od 9. do 10. ure;

– stanovanji na naslovu Vojkova ulica 6: dne 9. 10. 
2013 ter dne 16. 10. 2013, od 9. do 10. ure.

V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika:

1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko 
____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski 
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali 
pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub-
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice mo-
rata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.

2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno ponedelj-
ka, dne 21. 10. 2013 do 12. ure. Upoštevale se bodo 
ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov 
prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob 
14. uri, v prostorih prodajalca, izvedla komisija imeno-
vana s strani prodajalca.

3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklic-
no ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 
2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
60 dni od oddaje ponudbe.

5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje 
v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po 
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupo-
prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljeni 
izbiri ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku in za to nima opravičljivih 
razlogov, se šteje, da je odstopil od namere za skleni-
tev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija 
za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da 
ponudnik izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe 
v roku 15 dni po opravljeni izbiri ne more skleniti, lah-
ko prodajalec rok za sklenitev pogodbe podaljša še za 
15 dni in začasno zadrži njegovo varščino. Če najugo-
dnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanjem 
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena 
oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana 
ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve 
kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršne-
koli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob 
morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo 
ponudnikom.

Občina Postojna

Št. 341-2/2013 Ob-3817/13

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, na pod-
lagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za traj-
nostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper 
(Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa župana št. 341-2/12 
z dne 6. 9. 2012, v povezavi z Zakonom o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 Odl.US: 
U-I-98/04 in 17/08) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper  
za leto 2013

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

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih, 
katerih lovna površina leži na območju Mestne občine 
Koper za leto 2013.

Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in stroj-

na košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vo-
dnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja 
in grmovja,

– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za 
divjad,

– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in 
umetnih dupel.

2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri 

opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev 
in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, ter za-
ščitnih sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih 
površinah,

– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad 
na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

4. Izobraževalni in promocijski ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi 

z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, raz-
stave, brošure, srečanja in podobno).

5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skla-

du s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, pred-
pisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja 
in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
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 se na-
haja na območju Mestne občine Koper,
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– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora z ve-
rodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2013 izvajal 
aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet sofi-
nanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v višini 
50 % vplačanih koncesijskih dajatev. Vsi vlagatelji, ki 
izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev 
glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo 
leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek 
porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede 
na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.

4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev 
za leto 2013 je 5.624,23 EUR (zajema koncesnine iz 
leta 2012).

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjeva-

nju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarje-
nja z divjadjo).

Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije do zaključka tega javnega razpisa, to je do 
18. 10. 2013 na spletnih straneh Mestne občine Koper 
(http://www.koper.si) ali v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemno pisarno 

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper v času ura-
dnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in 
sicer najkasneje do vključno 18. 10. 2013 (velja datum 
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji stra-
ni levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov prijavite-
lja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno 
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

– »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanci-
ranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2013 
– št. 341-2/2013 «;

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 
zavržene.

7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 
vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper 
v roku sedmih dni od dneva zaključka razpisa. Odpira-
nje vlog ni javno.

8. 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 ali v času uradnih v sprejemni 
pisarni Mestni občine Koper.

9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo 
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 15 dni od dneva 
odločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili 
na podlagi sklenjenih pogodb.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so 
na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za druž-
bene dejavnosti in razvoj, tel. 05/66-46-239 – kontaktna 
oseba Zvezdan Primožič.

Mestna občina Koper

Št. 60502-02/2013-1 Ob-3819/13

Občina Komen objavlja na podlagi Pravilnika o do-
deljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in štu-
dentom v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/10), 
določil Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 18/13), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13)

javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom 

in študentom v Občini Komen za leto 2013 
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denar-
nih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini 
Komen (Uradni list RS, št. 58/10), Odlok o proračunu 
Občine Komen za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13), 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13).

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za 

učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razre-
da III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne 
rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih de-
javnostih.

Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učen-
cev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. 
triade, dijakov in študentov pri:

– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih 

področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, 
natečajih, drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in 
drugih aktivnostih.

4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnov-

nih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, 
dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih 
strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Občini Komen,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot 

dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 
in več,

– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nado-
mestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in 
nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega pod-
jetnika.

V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku 
dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti 
zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transak-
cijski račun prosilca.

5. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 
5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 190612 'Enkratne denarne pomoči študentom'.

6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 21 dni od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik 
v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 
Komen in pisarni št. 13 pri Soraji Balantič, na voljo pa 
je tudi na spletni strani Občine Komen: http://www.ko-
men.si.
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9. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vse-
bovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 2013/2014,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za 

preteklo šolsko leto 2012/2013,
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj 

– na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih 
področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, 
natečajih, drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in 
drugih aktivnostih za preteklo šolsko leto 2012/2013,

– izjavo o nezavajujočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da 

ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja 
pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika oziroma 
samostojnega podjetnika.

Komisija lahko naknadno zahteva predložitev dru-
gih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi 
in priloženi dokumentaciji.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Komen, 

Komen 86, 6223 Komen. Vloga mora biti v zapečatenem 
ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpi-
raj – Vloga na javni razpis za dodelitev denarnih spod-
bud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za 
leto 2013«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              OBČINA KOMEN 
  KOMEN 86 
  6223 KOMEN 
 
 
»Ne odpiraj - vloga na javni razpis za  
dodelitev denarnih spodbud učencem,  
dijakom in študentom v Občini Komen 
 za leto 2013«. 

        IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po 
pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno 
pisarno Občine Komen do 13. ure zadnjega dne (21. 
dan).

Za prepozne se šteje vloga, ki ni bila oddana na po-
što v razpisanem roku ali ni bila predložena v sprejemno 
pisarno Občine Komen v razpisanem roku.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

11. Obravnava vlog
Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija 

najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati 
odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. 
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepo-
polne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od preje-
ma obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem 
roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Vloge, 



Stran 2764 / Št. 81 / 4. 10. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele 
vloge se ne obravnavajo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog in jih ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih 
spodbud, ki so priloga Pravilnika o dodeljevanju denar-
nih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini 
Komen ter podala predlog prejemnikov denarnih spod-
bud in višino sredstev.

12. Obveščanje o izboru: o izboru in višini sred-
stev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni 
v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji 
komisije. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo 
izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter 
o višini dodeljenih sredstev.

Občina Komen

Št. 41001-656/2013 Ob-3854/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 
100/11), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Sklepom 
o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture 
v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 
2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013 in 12. 7. 
2013) ter sklepom št. 41001-656/2013-1 o izvedbi jav-
nega razpisa, objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izbor kulturnih programov  

na področju nekomercialne medijske dejavnosti,  
ki jih bo v letu 2013 sofinancirala  

Mestna občina Maribor  
(v nadaljevanju:  

programski razpis JRPJINMD-KUL-2013)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, 

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
1. Predmet in cilji razpisa
1.1. Predmet razpisa je izbor celoletnih in za dalj-

še obdobje načrtovanih javnih kulturnih programov (v 
nadaljevanju: programov), ki jih bo v letu 2013 na po-
dročju nekomercialne medijske dejavnosti sofinancirala 
Mestna občina Maribor.

1.2. Pomen in uporaba pojma »program«:
Izraz »program« se v tem razpisu uporablja za 

označevanje celovitih, zaokroženih in stabilno zasno-
vanih kulturnih dejavnosti z jasno opredeljenimi cilji in 
načrtom izvajanja, ki praviloma trajajo daljše obdobje. 
»Program« ni posamičen kulturni dogodek oziroma pro-
jekt, lahko pa vključuje niz kulturnih dogodkov, akcij 
oziroma projektov.

1.3. Namen javnega razpisa:
Javni razpis je namenjen ohranjanju in razvoju za 

mesto pomembnih kulturnih programov, ki niso vključe-
ni v programe javne službe oziroma v dejavnosti javnih 
zavodov na področju kulture.

1.4. Splošni cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih 

programov in s tem trajnejšega zadovoljevanja kultur-
nih potreb;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovr-
stne, kakovostne in zahtevnejše medijske produkcije na 
območju Mestne občine Maribor;

– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu 
na območju Mestne občine Maribor;

Navedene ciljne opredelitve ter dosežen standard 
kulturnih dejavnosti v mestu predstavljajo vsebinska meri-

la za izbor programov v javnem interesu, ki jih bo Mestna 
občina Maribor sofinancirala. Upravičeni nosilci progra-
mov v javnem interesu z zgornjimi cilji so lahko le orga-
nizacije s statusom pravne osebe, ki niso javni zavodi ali 
organizacije javnega prava, predlagan program pa mora 
upoštevati cilje in prioritete mestne kulturne politike, mora 
biti strokovno in vsebinsko relevanten, v predstavljenih 
načrtovanih vsebinah mora biti merljiv, uresničljiv ter ča-
sovno opredeljen. Sofinancirani bodo programi, ki bodo 
v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

1.5. Sredstva tega razpisa so namenjena sofinanci-
ranju stroškov dela ter splošnih in programskih material-
nih stroškov izbranih kulturnih organizacij.

1.6. Mestna občina Maribor bo izbrala predloge 
za sofinanciranje programov po postopku, ki ga določa 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10).

2. Razpisno področje
Mestna občina Maribor bo zagotovila sredstva za 

sofinanciranje nekomercialne medijske dejavnosti, to je 
radijskih ali televizijskih programov, ki izpolnjujejo zahte-
ve 80. oziroma 81. člena Zakona o medijih, pri čemer se 
sofinancira programe, namenjene kulturni produkciji in 
obveščanju o umetniških in širše kulturnih, izobraževal-
nih, znanstvenih, športnih ipd. dogajanjih, katerih speci-
fična ciljna publika so mladi (dijaki in študenti), mladi pa 
so v veliki meri vključeni tudi v ustvarjanje programskih 
vsebin; od prijavljenih programov se pričakuje, da bodo 
zagotavljali redno obveščanje o umetniških programih 
in ustvarjalnih kulturnih praksah v Mariboru, še zlasti 
o mladinski kulturni ustvarjalnosti ter o neformalnih in 
novih kulturnih praksah.

3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev za 
sofinanciranje v tem javnem razpisu znaša 20.000 EUR.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih programov za njiho-
vo izvajanje v letu 2013 in v okviru porabe proračunskih 
sredstev za leto 2013 do 31. 12. 2013.

5. Upravičene osebe
Upravičene osebe, ki lahko podajo vloge za so-

financiranje kulturnih programov v javnem interesu iz 
sredstev tega razpisa, so kulturne organizacije s statu-
som pravne osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in 
so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod ali zasebna 
ustanova, oziroma so gospodarske organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti na razpi-
snih področjih.

Odgovorna oseba izvajalca programa v zadevah 
tega razpisa je odgovorna oseba upravičene osebe.

6. Upravičeni stroški
Upravičene stroške sestavljajo stroški dela ter ma-

terialni stroški (programski stroški in neprogramski splo-
šni stroški) izvajalca. Splošni neprogramski materialni 
stroški in stroški dela izvajalca, ki izvaja več programov 
oziroma dejavnosti, so upravičeni stroški samo v deležu, 
ki se nanaša na prijavljen program. V primeru prijave 
programa, ki sicer traja več let, so upravičeni stroški 
programa za financiranje iz tega razpisa le stroški, ki na-
stanejo v letu 2013 in so posledica izvajanja programa 
v letu 2013. Neupravičeni stroški programa vedno pred-
stavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.

Upravičeni stroški programa so stroški,
– ki so povezani s prijavljenim programom in so nuj-

no potrebni za uspešno pripravo in izvedbo programa,
– ki so v vlogi načrtovani in ob nastanku dokumen-

tirani; nepredvideni nujni stroški programa lahko dose-
gajo največ 5 odstotkov skupnih načrtovanih stroškov 
programa,
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– so skladni z načeli dobrega finančnega poslova-
nja, zlasti glede stroškovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti, ovrednoteni pa v okviru občih meril ter ve-
ljavne prakse na področju kulture v Republiki Sloveniji.

– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi iz-

virnih dokazil.
Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihod-

ki izvajalca za prijavljen program večji od predvidenih 
izdatkov za upravičene stroške programa, se ustrezno 
zmanjša delež sredstev Mestne občine Maribor. Pove-
čanje upravičenih stroškov programa ne povečuje sred-
stev Mestne občine Maribor.

Upoštevaje razpoložljiva razpisna sredstva, oceno 
finančne konstrukcije prijavljenega programa ter ocenje-
ne možnosti drugih virov financiranja programa se lahko 
Mestna občina Maribor odloči za sofinanciranje le dela 
upravičenih stroškov programa. Pri tem velja omejitev, 
da skupna sredstva financiranja prijavljenega programa 
iz javnih in drugih virov ne smejo presegati upravičenih 
stroškov programa, delež sredstev iz proračuna MO 
Maribor vključno s sredstvi institucij, ki jih financira MO 
Maribor, pa ne sme presegati 70 odstotkov prihodkov 
prijavitelja za prijavljeni program.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
7.1. Vloge na razpis lahko vložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Izvajalec na območju MOM najmanj tri leta 

kvalitetno izvaja dejavnosti na razpisanem področju, 
na katerega sodi prijavljeni program. oziroma imajo no-
silni prijaviteljevi izvajalci programa najmanj petletne 
izkušnje z izvajanjem primerljivih programov, pri čemer 
izvajalec izkaže kvalificiranost z referencami. Kakovost 
dosedanjega izvajanja programa oziroma referenc oceni 
strokovna komisija.

2. Izvajalec ima zagotovljene prostore in opremo, 
primerno za izvajanje prijavljenega programa.

3. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do 
Mestne občine Maribor. Pogodbene obveze v prime-
ru predhodnih pogodb z Mestno občino Maribor za so-
financiranje kulturnih programov ali projektov pa je iz-
polnil.

4. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, 
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

7.2. Drugi pogoji in omejitve za izvajalce:
1. Izvajalec lahko na razpis prijavi samo en pro-

gram, v katerem navede izbrano razpisno področje ter 
vsebinski sklop, ki je osrednja oziroma najpomembnejša 
vsebina programa. Upoštevana bo le ena (prvo prispela) 
vloga izvajalca.

2. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati pro-
grama ali dela programa, ki je sofinanciran iz drugih 
razpisov MO Maribor.

3. Prijavitelji, ki so ali bodo pridobili sredstva za 
sofinanciranja prijavljenega programa ali svojih drugih 
programov oziroma projektov, ki jih izvajajo v letu 2013 
iz virov, namenjenih financiranju Evropske prestolni-
ce mladih 2013, prijavi obvezno priložijo kopije vseh 
pogodb o sofinanciranju s strani Evropske prestolnice 
mladih. Prijavitelji, ki tovrstnega sofinanciranja nimajo, 
kot tudi tisti, ki imajo, to potrdijo s posebno izjavo.

4. Izvajalec programa dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem pro-
gramu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 

razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov.

7.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni pro-
grami:

1. Program sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa 
ter izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 
tega razpisa.

2. Program ni pridobitno naravnan.
3. Program je celovit, strokovno utemeljen ter 

jasno in razvidno vsebinsko koncipiran.
4. Program ima razviden časovni plan in načrto-

vane učinke.
5. Program se organizacijsko in prostorsko izvaja 

na območju Mestne občine Maribor.
6. Program bo realiziran v letu 2013; če je za-

snovan kot večletni program, so posebej načrtovane 
dejavnosti, ki bodo izvedene v letu 2013.

7. Program je izvedljiv – izvajalec ima potrebne 
prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre 
za izvedbo programa.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno na-
vesti vsebine programa, ki jih izvaja izključno v lastni 
produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi 
izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, pro-
storsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi 
avtonomni izvajalci.

9. Program ima razdelan in uravnotežen finančni 
načrt, v katerem so odhodki usklajeni s prihodki.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

Vloge izvajalcev, ki niso upravičene osebe, ali ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz točke 7.1. v podtočkah 1, 
2 in 3, iz točke 7.2 v podtočkah 1,2 in 3 ter iz točke 7.3 
v podtočkah 5 in 6 in 9, bodo izločene in zavržene kot 
neustrezne. Izpolnjevanje ostalih pogojev oceni stro-
kovna komisija.

8. Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevalni kriteriji:

1. Kadrovski in materialni pogoji za izvedbo pro-
grama (do 15 točk).

2. Reference organizacije izvajalca v doseda-
njem izvajanju programov na prijavljenem področju 
v Mestni občini Maribor (do 10 točk).

3. Umetniške oziroma strokovne reference oseb, 
ki bodo izvajale vsebine programa (do 10 točk).

4. Izvajalec ima status organizacije posebnega 
pomena na področju kulture na podlagi Pravilnika o pri-
dobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 36/08, 4/10) (10 točk).

5. Raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih 
vsebin, konceptualna zaokroženost, celovitost in jasno 
opredeljeni cilji programa (do 30 točk).

6. Program ima razviden časovni plan, njegovo 
izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi 
(do 15 točk).

7. Kakovost predstavitve programa v vlogi (do 
10 točk).

8. Komercialna naravnanost programa (od 0 do 
-15 točk).

9. Program dopolnjuje in zaokrožuje program-
sko ponudbo na območju Mestne občine Maribor (do 
10 točk).

10. Program je realno finančno ovrednoten in 
uravnotežen (do 15 točk).

11. Delež lastnih sredstev izvajalca oziroma dru-
gih sredstev v načrtovanih sredstvih za izvedbo progra-
ma, ki ne izvirajo iz proračuna Mestne občine Maribor ali 
sredstev za projekt EPK 2012 (do 10 točk).
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9. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne 

občine Maribor (sklep št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 
2012, 18. 10. 2012 in 20. 12. 2012) in jo sestavljajo pred-
sedniki strokovnih komisij za posamezna področja kultu-
re, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki 
izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na pod-
lagi ocenjevalnih kriterijev iz predhodne točke razpisa.

V izbor za sofinanciranje se uvrstijo programi z ve-
čjim številom doseženih točk med prijavljenimi programi 
za posamezen vsebinski sklop razpisnega področja, pri 
čemer pa morajo pri naslednjih kriterijih doseči vsaj mi-
nimalno število točk: pri kriteriju 6 najmanj 20 točk, pri 
kriteriju 7 najmanj 10 točk in pri kriteriju 9 ne manj kot 
-5 točk. V primeru enakega števila točk ima prednost 
program z večjim številom točk pri kriterijih z določenim 
minimalnim številom točk.

Število odobrenih programov je odvisno od celo-
vitosti izpolnjevanja razpisnih ciljev, pri čemer lahko 
za sofinanciranje strokovna komisija izbere največ tri 
programe.

Pri predlogu višine odobrenih sredstev sofinancira-
nja za posamezen program upošteva strokovna komisi-
ja obseg razpoložljivih sredstev, kakovost programa in 
preglednost njegove finančne strukture, obseg in zah-
tevnost programa, možnost drugih virov financiranja ter 
število prejetih točk. Med izbranimi programi izvajalcev 
ni primerljiva višina odobrenih sredstev z višino prejetih 
točk.

Za vsako od področij financiranja iz točke 3 tega 
razpisa bo določena tudi rezervna lista dodatnega fi-
nanciranja izbranih programov v primeru neporabljenih 
sredstev, odstopov izvajalcev od izvedbe programov ipd.

Župan na podlagi predloga strokovne komisije izda 
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamič-
no odločbo, s katero odloči o odobritvi in obsegu sofi-
nanciranja, ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
programa.

V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih 
sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se 
na podlagi rezervne liste odobri povečan obseg sofi-
nanciranja že odobrenega programa. Z novo odločbo 
se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi 
sofinanciranja.

Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga 
za sklepanje pogodb o sofinanciranju programov.

10. Razpisni rok: razpis se prične 4. 10. 2013 in se 
zaključi 4. 11. 2013.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– izjave izvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec 

št. 2),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje programa 

(obrazec št. 3),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4)
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 

dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen ozi-

roma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan 

obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev 
(obrazec št. 2),

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan 

vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega od-

stavka so:

– dokazilo o pravnem statusu, sedežu, registriranih 
dejavnostih in obdobju delovanja (izpisek AJPES iz Po-
slovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejše od 
6 mesecev in iz katerega so razvidni: sedež organiza-
cije, datum vpisa v register, glavna in druge registrirane 
dejavnosti),

– podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosa-
na izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika o so-
delovanju (v primeru, da izvajalec v vlogi navaja partner-
sko sodelovanje z drugimi izvajalci),

– dokazilo o pridobitvi statusa organizacije v jav-
nem interesu na področju kulture (v primeru, da ima 
izvajalec tak status),

– dokazila o referencah nosilcev programa (v pri-
meru, da izvajalec na razpisnem področju ne deluje 
vsaj tri leta),

– kopije pogodb in aneksov z Evropsko prestolnico 
mladih 2013 ter pripadajoče programske priloge (v pri-
meru sofinanciranja programov ali projektov prijavitelja 
iz sredstev projekta Evropska prestolnica mladih 2013);

– dokazilo o zagotavljanju prostorskih pogojev, ki 
jih ima izvajalec za izvedbo programa (kot dokazilo se 
upoštevajo najemne pogodbe ali dokazilo o lastništvu; 
ne prilagajo izvajalci, ki pogodbeno izvajajo programe 
v prostorih, ki so javna kulturna infrastruktura MOM);

– dokazila o izpolnjevanju razpisnega pogoja o naj-
manj triletnem izvajanju primerljivega programa na po-
dročju MOM (kot dokazilo se upoštevajo kopije oziroma 
navedba številk in predmeta pogodb o s strani MOM 
sofinanciranih kulturnih programih/projektih v zadnjih 
treh letih.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani Mestne občine Maribor http://www.maribor.si 
(Razpisi in javne objave), natisnjeni obrazci s spletne 
strani veljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko doku-
mentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na Uradu za 
kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 
ulica 40, Maribor, in sicer med uradnimi urami (pone-
deljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 
17. ure in petek od 8. do 13 ure).

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena na originalnem 

prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse sestavine pri-
jave ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vse-
mi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Izvajalci pošljejo svoje vloge v zaprti ovojnici po po-
šti (priporočeno s povratnico) na naslov Mestna občina 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obve-
znim pripisom »Ne odpiraj – JRPJINMD-KUL-2013« ter 
s polnim nazivom in naslovom izvajalca programa (upra-
vičena oseba) v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpi-
sni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme 
ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 4), ki ga 
je potrebno nalepiti na sprednjo stran ovojnice in izpolniti 
z zgornjimi podatki.

Izvajalci lahko oddajo pravilno izpolnjene in zaprte 
ovojnice z vlogami v delovnem času tudi v sprejemni 
pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene 
v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Mari-
bor, ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo 
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot pripo-
ročeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako 
na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga JRPJI-
NMD-KUL-2013«.
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Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno s povratnico na pošto do vključno 4. 11. 2013, 
o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v spre-
jemni pisarni Mestne občine Maribor do dne 4. 11. 2013 
do vključno 15. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija po določbah točke 11, oziroma 
ni poslana ali oddana na način, kot je zahtevan v točki 
12 (velja tudi za dopolnitve vlog).

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje 

vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladi-
no Mestne občine Maribor imenuje direktor urada. Komi-
sija za odpiranje vlog bo pričela s postopkom odpiranja 
prispelih vlog dne 6. 11. 2013 ob 10. uri, v prostorih Ura-
da za kulturo in mladino Mestne občine Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 
nadaljnjega postopka izločila vloge:

– ki niso prispele pravočasno,
– ki niso prispele po pošti oziroma niso bile vložene 

v sprejemni pisarni,
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so druga ali nadaljnja vloga istega izvajalca 

(presežna vloga).
Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog ugotovlje-

no, da so njihove vloge formalno nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvam vloge v določenem roku. Vloge, ki 
v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopol-
njene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila 
iz nadaljnjega postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna ali pravilno vložena, ni 
popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, 
župan zavrže s sklepom.

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor 
bo po zaključku odpiranja vlog po elektronski pošti obve-
stil izvajalce o predlogu strokovne komisije glede izbire 
in višine sofinanciranja prijavljenega programa. Izvajal-
cu bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se 
o predlogu komisije pisno izjavi.

Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil 
o sofinanciranju posameznega programa. Na osnovi 
odločbe bo Mestna občina Maribor z izvajalci izbranih 
programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa.

V primerih, ko bo predlagano bistveno nižje sofinan-
ciranje programa glede na predviden delež sredstev Me-
stne občine Maribor v finančni konstrukciji programa, pri-
kazani v prijavnem obrazcu vloge, bo z izvajalcem pred 
podpisom pogodbe usklajena finančna konstrukcija in 
načrtovana izvedba programa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru progra-
ma ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor 
spremeni odločitev ter z izvajalcem programa ne sklene 
pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v pri-
meru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če 
program ni izveden) Mestna občina Maribor razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo 
in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 
Maribor: Bojan Labovič (tel. 02/220-12-91, e-pošta: bo-
jan.labovic@maribor.si.

Mestna občina Maribor
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Št. 478-80/2013/9 Ob-3778/13

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

ponovno 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
Premičnine, in sicer 23 počitniških prikolic IMV 

ADRIA KAMPER 500, dimenzije 2,4 m × 5,2 m × 2,2 m, 
teže 1090 kg. K osmim prikolicam pripada tudi lesen pred-
prostor širine cca 2,5 m. Prikolice so stacionirane v na-
selju Počitniškega doma MNZ Debeli Rtič, Jadranska 
cesta 79, Ankaran. Leto izdelave prikolic je 1988, prikoli-
ce niso v voznem stanju in nimajo podvozja. Prikolice so 
razdeljene na tri prostore, in sicer spalnica dimenzije 2,2 
m × 1,8 m, vmesni prostor dimenzije 2,2 m × 2,2 m ter 
zadnji del prikolice dimenzije 2,2 m × 1,0 m (v nadalje-
vanju: prikolice).

Prikolice se prodajajo v celoti in ne posamezno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja prikolic se bo iz-

vedla po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 

cena za prikolice znaša skupaj 10.295,00 EUR. Najnižji 
znesek višanja je 100,00 EUR. V ta znesek ni vštet da-
vek na dodano vrednost.

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 sestavi-
na pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 22. 10. 2013 ob 9. uri na na-

slovu: Ministrstvo 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.

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 oziroma 
ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 21. 10. 2013 do 

12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva za no-

tranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 
17116-2990008-39910413.

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 prikolice. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti 
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na 
dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni sklenitev 
pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od dražbe, iz-
gubi varščino.

8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled prikolic se lahko opravi po predhodnem 

dogovoru s Kajo Vagaja ali Denisom Cirikovićem, 
tel. 01/514-71-67.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, 
el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini 
Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgar-
sek@gov.si.

9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izved-
bo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo 
stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve 
s soglasjem predstojnika lahko postopek javne dražbe 
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške 
in varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:
– prikolice so naprodaj po načelu »videno–kuplje-

no«;
– možen je samo odkup vseh prikolic skupaj;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po kon-

čani javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno 
pogodbo;

– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino;

– dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži;

– kupec mora prikolice prevzeti in odstraniti iz na-
selja PD Debeli Rtič prodajalca v roku 15 dni od plačila 
celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevze-
mom in mora plačati stroške hranjenja v višini 5,00 EUR 
za posamezno prikolico na dan;

– stroške v zvezi s prenosom lastništva, davek na 
dodano vrednost ter morebitne druge stroške in dajatve, 
ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 233400-13-0004 Ob-3814/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja

javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 
1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta javne dražbe
Predmet razpolaganja je stavba – Vila Sončnica 

in pripadajoča zemljišča, na naslovu Veslaška prome-

Javne dražbe
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nada 1, Bled, s parc. št. 463/99 – stanovanjska stavba, 
v izmeri 88 m2, dvorišče, v izmeri 356 m2 in travnik, v iz-
meri 65 m2, parc. št. 463/50 – park, v izmeri 1022 m2 in 
parc. št. 463/161 – sadovnjak, v izmeri 74 m2 in park, 
v izmeri 108 m2, vse k.o. Rečica (2189) z lastninsko 
pravico v korist Republike Slovenije.

Vila Sončnica je bila zgrajena leta 1936 po načrtu 
arhitekta Josipa Costaperarie. Dolga leta je bila v lasti 
Ljub ljanskega župana Ivana Hribarja. Objekt ima pritli-
čje, dve etaži in mansardo. V preteklosti se je del stavbe 
uporabljal za potrebe limnološkega laboratorija – v pritli-
čju in 1. etaži. Prostori v 2. etaži so opremljeni kot sejne 
sobe, prostori v mansardi pa so včasih služili počitniški 
dejavnosti. Objekt stoji v neposredni bližini Blejskega 
jezera (vmes je le lokalna cesta) in ni priključen na javno 
kanalizacijo.

2.a Omejitve:
Pri parc. št. 463/99, k.o. Rečica je vknjižena ne-

prava stvarna služnost v korist Občine Bled in Elektro 
Gorenjska d.d.

Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3501-648/2013-2 z dne 26. 6. 2013 izhaja, da za 
Vilo Sončnica veljajo omejitve in varovanje po Zakonu 
o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, 
št. 16/08 s spremembami).

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Za nepremičnine, ki so (skupaj) predmet prodaje, je 

izklicna cena 500.000,00 EUR; najnižji znesek višanja 
je 10.000,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje ustreznih dajatev, ki jih 
določa veljavna zakonodaja. V primeru davka na promet 
nepremičnin, le-tega plača kupec.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga 

bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. 
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni 
javni dražbi. V primeru da izbrani dražitelj iz razlogov 
na njegovi strani v danem roku ne bo pristopil k sklenitvi 
pogodbe ali ne bo plačal kupnine, bo prodajalec kavcijo 
zadržal.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-
na sestavina pravnega posla.

5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Agencije RS 

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub ljana in sicer dne 26. 11. 
2013, z začetkom ob 10. uri.

Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem 
jeziku.

6. Varščina
Varščina za nepremičnino znaša 50.000,00 EUR in 

se plača na TRR: 11 23345-2010011-35242013, z na-
vedbo namena nakazila: Javna dražba – Vila Sončnica.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po opravljeni javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe in ne plača kupnine, 
se varščina zadrži.

7. Predkupna pravica: kot izhaja iz Potrdila 
št. 3501-648/2013-3 z dne 26. 6. 2013 Občina Bled ne 
uveljavlja predkupne pravice.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepre-
mičnine

Vse informacije v zvezi z izvedbo javne draž-
be in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na 
spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.
arso.gov.si/o %20agenciji/Javna %20naznanila/Ravna-
nje %20s %20premo %c5 %beenjem/javne_drazbe.html.

Ogled nepremičnine bo možen v dneh od 4. 11. 
2013 do 22. 11. 2013 po predhodnem dogovoru z mag. 
Gregorjem Slugo, tel. 01/478-44-76, 051/648-947, e-po-
šta: gregor.sluga@gov.si

Za podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izved-
bo javne dražbe se obrnite na mag. Ireno Winterleitner, 
tel. 01/478-40-68, e-pošta: irena.winterleitner@gov.si.

9. Opozorilo: upravljavec oziroma pooblaščena 
oseba s soglasjem predstojnika upravljavca, lahko do 
sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, 
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili 
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečate-
ni pisemski ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna draž-
ba, ime in priimek/firma dražitelja« na vložišče Agencije 
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 25. 11. 2013 do 15. ure. Po sklepu 
komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti 
dokazila, razen dokazila o vplačani varščini, tudi na dan 
javne dražbe.

Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka 
mora vsebovati naslednja dokazila:

1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev z vsebino kot bo 
objavljena na spletni strani: http://www.arso.gov.si/o %20
agenciji/Javna %20naznanila/Ravnanje %20s %20pre-
mo %c5 %beenjem/javne_drazbe.html;

2. dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo 
dražijo in celotno številko računa (št. računa, banka) za 
primer vračila varščine;

3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna 
izkaznica);

4. pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 
ni zastopnik.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih 
pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, 
izločeni iz postopka javne dražbe.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,  
Agencija RS za okolje

Št. 478-0060/2007-09 Ob-3846/13

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Ra-
dlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje 
ob Dravi za leto 2013, objavlja

javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi, matična št.: 5881811, ID za DDV: 
SI12310727.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet javne dražbe so nezazidana stavbna ze-

mljišča na Hmelini v Radljah ob Dravi, namenjena za 
individualno stanovanjsko gradnjo. Nepremičnini s parc. 
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št. 161/13 in 161/14 sta v celoti komunalno opremljeni, 
preostale pa delno. Izgradnja preostanka komunalne 
infrastrukture je v teku in bo zaključena najkasneje v letu 
2014, zaradi česar se zemljišča prodajajo kot komunal-
no urejena. Za vsa zemljišča je pridobljeno pravnomoč-
no enotno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumenta-
cija ni všteta v ceno in jo plača kupec.

Parc. št. 161/13, v izmeri 625 m2, izklicna cena 
33.728,00 EUR,

 161/14, v izmeri 631 m2, izklicna cena 
33.980,00 EUR,

 161/20, v izmeri 630 m2, izklicna cena 
33.952,00 EUR,

 161/21, v izmeri 624 m2, izklicna cena 
33.697,00 EUR,

 161/22, v izmeri 585 m2, izklicna cena 
32.010,00 EUR,

 161/26, v izmeri 656 m2, izklicna cena 
38.639,00 EUR,

vse parcele ležijo v k.o. Radlje ob Dravi
Izklicna cena ne vsebuje davka na dodano vre-

dnost, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek njenega višanja: najnižji znesek 

višanja izklicne cene za nezazidana stavbna zemljišča 
je 200,00 EUR.

4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora 
biti sklenjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi.

5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino 

v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Prodajalec bo 
zemljiško knjižno dovolilo izdal po plačilu celotne ku-
pnine; plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je 
bistvena sestavina pogodbe. Če kupnina ni v celoti 
plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zara-
čuna zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe 
in zadrži varščino.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice 
(overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), 
kakor tudi DDV, plača kupec.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v četrtek, 24. oktobra 2013, na 

sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi, soba 313/III, s pričetkom ob 
11. uri. Javna dražba bo potekala za vsako posame-
zno nepremičnino po vrstnem redu, kot so navedene 
v 2. točki te objave.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred pričetkom 
dražbe izkazati z dokazili iz 9. točke te objave.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo plačati varščino v višini 

4.000,00 EUR (za draženje posamezne nepremič-
nine neodvisno od parc. št.) na račun prodajalca 
št. 01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, z na-
vedbo »plačilo varščine za javno dražbo – Hmelina«, 
najkasneje do srede, 23. 10. 2013, do 12. ure.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli 
na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec zadrži že plačano varščino.

8. Dodatne informacije in ogled
Podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in 

podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti 
na sedežu Občine Radlje ob Dravi, tel. 02/887-96-35, 
kontaktna oseba Nadja Volmajer – Bezjak.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z ne-
premičninami je možen po predhodnem dogovoru.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje 

pravne ali fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži notarsko overjeno pooblastilo, ki se mora 
nanašati na predmet javne dražbe, če v imenu ponudni-
ka na javni dražbi draži njegov pooblaščenec;

– predloži izpisek iz poslovnega registra (pravne 
osebe) oziroma izvirnik osebnega dokumenta (fizične 
osebe).

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
10. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 

ceno.
– Dražitelj, ki ni uspel pri dražbi posamezne ne-

premičnine, lahko sodeluje pri javni dražbi naslednjih 
nepremičnin.

– Javna dražba za posamezno nepremičnino je 
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto 
najvišjo ponudbo.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati dokler zapisnik o poteku dražbe ni končan.

Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji 
nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma 
lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino 
brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni stra-
ni Občine Radlje ob Dravi, www.radlje.si in v Uradnem 
listu RS.

Občina Radlje ob Dravi

 Ob-3848/13

Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosu-
plje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) in 33. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja

javne dražbe
Ta razpis velja za tri dražbe, to je posebej za vsa-

ko od nepremičnin, navedenih v 2. točki. Vse, kar je 
navedeno v tem razpisu za posamezno nepremičnino, 
velja za njo, vse drugo pa smiselno velja za vse tri ne-
premičnine.

1. Naziv in sedež razpisnika dražb: Občina 
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 
5880734000, ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljeva-
nju »razpisnik« oziroma »prodajalec«).

2. Predmeti dražb
Predmeti dražb so naslednje nepremičnine:
2.1. Parcelna št. 2048/2, k.o. 1783 Grosuplje-nase-

lje, travnik 274 m2.
2.2. Parcelna št. 1884, k.o. 1783 Grosuplje-naselje, 

ekstenzivni sadovnjak 365 m2.
2.3. Parcelna št. 246/2, k.o. 1783 Grosuplje-nase-

lje, gozd 540 m2.
Vsaka nepremičnina se prodaja posebej.
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3. Izklicna cena in znesek višanja
Izklicne cene ter zneski višanja po posameznih ne-

premičninah iz 2. točke tega razpisa znašajo:
3.1. Nepremičnina iz točke 2.1, izklicna cena 

32.332,00 EUR, najmanjši dvig 1.000,00 EUR.
3.2. Nepremičnina iz točke 2.2, izklicna cena 

25.550,00 EUR, najmanjši dvig 1.000,00 EUR.
3.3. Nepremičnina iz točke 2.3, izklicna cena 

37.800,00 EUR, najmanjši dvig 1.000,00 EUR.
Navedene cene so neto, končna kupnina po pogod-

bi pa bo obdavčena z davkom na dodano vrednost, tako 
da bo za plačilo znesek z davkom na dodano vrednost.

4. Način in rok plačila kupnine
Uspeli dražitelj (kupec) mora kupnino po prodajni 

pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa prodajne pogod-
be. Kupnino bo treba plačati na račun Občine Grosuplje, 
številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na 
številko SI00 478-0103-2010. Namen vplačila: plačilo 
kupnine po prodajni pogodbi.

Dopušča se možnost obročnega poplačila največ 
ene polovice kupnine. Pri tem mora kupec neplačani del 
kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z ne-
preklicno garancijo banke ali zavarovalnice, izplačljivo 
na prvi poziv brez ugovora in brez stroška za unovčitelja, 
fizična oseba pa s hipoteko.

5. Plačilo kupnine kot bistvena sestavina pogodbe: 
plačilo kupnine je bistveni sestavni del prodajne pogod-
be, zato prodajna pogodba brez dolžnosti opozorila na 
plačilo preneha veljati, če kupec ne plača, kot se je za-
vezal s prodajno pogodbo.

6. Kraj in čas dražb
Dražbe bodo dne 23. 10. 2013 na Občini Grosuplje, 

Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v sejni sobi v pritličju, 
z naslednjimi začetki za posamezne nepremičnine iz 
2. točke tega razpisa:

6.1. za nepremičnina iz točke 2.1, ob 15. uri,
6.2. za nepremičnina iz točke 2.2, ob 15.30,
6.3. za nepremičnina iz točke 2.2, ob 16. uri.
Dražbe so javne.
7. Varščina
Kdor namerava kot dražitelj nastopiti na dražbi za 

katero od nepremičnin iz 2. točke, mora kot pogoj za 
veljavno udeležbo najkasneje do 22. 10. 2013 vplačati 
varščino v višini najmanj 10 % od izklicne cene za posa-
mezno nepremičnino.

Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino le en 
dražitelj, vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina 
prodana temu dražitelju.

Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino več 
dražiteljev, pa nihče od njih ne bo želel višati cene, 
vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina prodana 
tistemu dražitelju, ki je prvi vplačal varščino.

Uspelemu dražitelju se vplačana varščina vračuna 
kot delno plačilo kupnine.

8. Račun za vplačilo varščine
Varščino se vplača na račun Občine Grosuplje, šte-

vilka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko 
pa je določen za vsako nepremičnino posebej:

8.1 za nepremičnino iz točke 2.1 je sklic na št.: SI00 
478-0103-201021,

8.2 za nepremičnino iz točke 2.2 je sklic na št.: SI00 
478-0103-201022,

8.3 za nepremičnino iz točke 2.3 je sklic na št.: SI00 
478-0103-201023.

Kot namen plačila pa se navede parcelno številko 
nepremičnine, za katero se varščina vplačuje.

9. Vračilo varščine: vplačniku varščine, ki na draž-
bi ne bo uspešen, bo varščina brez obresti vrnjena 
v 15 dneh po dnevu dražbe.

10. Predkupne pravice in soglasja: za prodajo vsa-
ke od nepremičnin iz 2. točke je treba skladno s 6. čle-
nom Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, 
ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za 
njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 
26/10), pridobiti soglasje predkupno pravico Republika 
Slovenija, Ministrstvo za obrambo.

11. Informacije o dražbah: informacije o stvarnem 
in pravnem stanju nepremičnin iz 2. točke ter o po-
drobnejših pogojih dražb interesenti dobijo na Občini 
Grosuplje, Urad za splošne zadeve, Aleksander Skubic 
(tel. 01/78-88-790, e-naslov: aleksander.skubic@gro-
suplje.si). Za oglede se je treba predhodno dogovoriti.

12. Pridržek: razpisnik si pridržuje pravico, da do 
sklenitve prodajne pogodbe ustavi ta postopek prodaje 
nepremičnin/e, pri čemer se – ker ni stroška za prevzem 
razpisne dokumentacije – morebitni stroški ne povrnejo 
nobenemu dražitelju.

13. Drugi pogoji
13.1 Na dražbah lahko kot dražitelji sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS 
lahko postanejo lastniki nepremičnine. Pooblaščenci se 
morajo izkazati z ustreznim pooblastilom.

13.2 Z vplačilom varščine se šteje, da vplačnik – 
dražitelj sprejema vse pogoje tega razpisa in predloga 
prodajne pogodbe.

13.3 Uspeli dražitelj (kupec) mora prodajno pogod-
bo podpisati v 5 dneh po zaključku dražbe. Če pogodbe 
ne podpiše ali če ne plača v roku celotne kupnine, razpi-
snik prejeto varščino zadrži kot skesnino, nepremičnino 
pa pod pogoji iz dražbe ponudi naslednjemu najuspe-
šnejšemu dražitelju.

13.4 Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS, razpis 
in predlog prodajne pogodbe pa na spletni strani Občine 
Grosuplje (http://www.grosuplje.si/).

13.5 Dražbeni postopek bo vodila s strani župana 
imenovana komisija.

Občina Grosuplje
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Št. 013-1/2010 Ob-3779/13

Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec razpi-
suje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96, 18/98 odl. US, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 
23/07, 41/07, 122/07 odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12), 24., 29. in 30. člena Statuta Centra za 
socialno delo Slovenj Gradec ter sklepa 12. seje sveta 
z dne 28. 8. 2013, prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Slovenj 
Gradec.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– ima končano visoko strokovno izobrazbo ali uni-
verzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o so-
cialnem varstvu in ima pet let delovnih izkušenj,

– ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu in ima dvajset let delov-
nih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vod-
stvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,

– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o social-
nem varstvu,

– ima opravljen program za vodenje socialnovar-
stvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slo-
venije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno 
izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vo-
denje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od za-
četka opravljanja nalog direktorja.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandida-
ti priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za 
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.

Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje petih 
let, za to obdobje bo tudi sklenjeno delovno razmerje. 
Izbrani kandidat nastopi mandat po pridobitvi soglasja 
ministra, pristojnega za socialno varstvo, in predhodne-
ga mnenja pristojnega organa Mestne občine Slovenj 
Gradec.

Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 

kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo 
Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, 
z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po izbiri.
Svet Centra za socialno delo

Slovenj Gradec

 Ob-3796/13
Svet zavoda Glasbene šole Kočevje, na podlagi 

sprejetega sklepa na svoji seji, 24. 9. 2013, razpisuje 
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 – ZPCP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Kočevje, 
Reška cesta 16, 1330 Kočevje, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Kočevje

Št. 193/2013 Ob-3800/13

Svet Doma upokojencev Kranj v skladu s sprejetim 
sklepom sveta doma z dne 24. 9. 2013 in na podlagi 34. 
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
s spremembami), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ter 32.,33. in 35. člena 
Statuta zavoda, razpisuje delovno mesto

direktorja Doma upokojencev Kranj – (m/ž).
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, 

ki so določeni z zakonom, izpolniti še sledeče pogoje:
1) – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 

v skladu s 56. členom in 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, v nadaljevanju 
ZSV) in pet let delovnih izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. čle-
nom ZSV ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na 
področju socialnega varstva;

2) opravljen strokovni izpit po ZSV in
3) opravljen program za vodenje socialno varstve-

nega zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega 
leta od začetka opravljanja nalog direktorja;

4) znanja s področja organiziranja, projektnega pla-
niranja in strateškega vodenja.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno ob-
dobje 5 let. Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu s kratkim ži-
vljenjepisom in vizijo zavoda naj kandidati v zaprtih 
ovojnicah v roku 8 dni po objavi pošljejo na naslov 
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, 
z oznako “Svet zavoda – Razpis za direktorja” s pripi-
som “Ne odpiraj!”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Kranj

Št. IV-574-001/702 Ob-3807/13

Nadzorni svet javnega podjetja Vodovodi in kana-
lizacija Nova Gorica d.d., objavlja v skladu z 9. členom 
Statuta javnega podjetja prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) javnega podjetja Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d.d.

Kandidati (-ke) morajo poleg splošnih zakonskih 
pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:

Razpisi delovnih mest
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– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri 
(družboslovne ali tehnične) oziroma raven izobrazbe, ki 
ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega 
vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da prijavi priložijo pisno predstavitev vizije razvoja 

podjetja za čas trajanja mandata.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat (-ka), ki ima 

znanje in izkušnje s področja komunalnih dejavnosti.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakon-

skih oziroma razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom 
ter navedbo znanj in veščin, ki so si jih je pridobili, in 
opisom dosedanjega dela morajo kandidati (-ke) oddati 
priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi na naslov: 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, 
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, s pripisom: Za 
nadzorni svet – Ne odpiraj.

Direktorja javnega podjetja imenuje nadzorni svet 
za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega ime-
novanja. Kandidati (-ke) bodo o izboru pisno obveščeni 
v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

 Ob-3828/13

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih, 
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica 
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž, v or-
ganizacijski enoti Splošno zdravstveno varstvo,

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

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

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

 Ob-3829/13

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. 

Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, raz-
pis za delovno mesto

zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik or-
ganizacijske enote Varstvo žensk,

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz ginekologije in porodništva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. Su 10-11/2013-5/2 Ob-3831/13

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

1 prosto mesto višjega sodnika na Višjem sodi-
šču v Ljub ljani.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splo šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in 
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, 
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 110-125/2013 Ob-3843/13

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in št. 77/09):

– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravo-
branilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobra-
nilstva v Kranju.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene 
v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imeno-
vanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca.

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

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

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

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

– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 

naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo 

za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po 
ob javi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3856/13

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agen-
cijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), 10. čle-
na Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) ter 
18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 
in 73/10), Svet Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa, objavlja javni natečaj za zasedbo pro-
stega delovnega mesta

direktor Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa.

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– najmanj deset let delovnih izkušenj pridobljenih 
z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana 
najmanj izobrazba, določena v prejšnji alineji, od tega 
najmanj sedem let vodstvenih izkušenj,

– osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,

– aktivno mora obvladati uradni jezik.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
– življenjepis,
– program dela in razvoja agencije za naslednje 

mandatno obdobje.
Direktorja agencije imenuje vlada, na predlog sveta 

agencije. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno 
mesto Direktor Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa« na naslov: Javna agencija RS za var-
nost prometa, Trdinova ulica 8, 1000 Ljub ljana, in sicer 
v roku 30 dni po objavi.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so 
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Urška 
Naglič, tel. 01/400-89-70.

Javna agencije Republike Slovenije  
za varnost prometa



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 81 / 4. 10. 2013 / Stran 2775 

Št. 3502-339/2013 Ob-3827/13

Popravek

V Javnem zbiranju ponudb za oddajo v najem ze-
mljišč v lasti Mestne občine Celje za postavitev velikih 
ploskovnih objektov – jumbo panojev, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 79/13, z dne 27. 9. 2013, pod 
številko objave Ob-3742/13, se popravi datum v 7.a) in 
7.f) točki, ki se pravilno glasi:

7. a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) mo-
rajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti 
kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb 
za oddajo v najem zemljišč« na naslov: Mestna občina 
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg 
celjskih knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za odda-
jo ponudbe je 21. 10. 2013 do 10. ure. Kot pravočasne 
se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma 
in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor 
ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje.

7. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno 
v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter ko-
munalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstro-
pje), 21. 10. 2013 ob 10.15. Predstavniki ponudnikov 
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom 
ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno 
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje 
in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upra-
vljanja stvarnega in finančnega premoženja MOC (v 
nadaljevanju komisija).

Mestna občina Celje

 Ob-3777/13

Republika Slovenija, Ministrstvo kulturo, Maistrova 
ulica 10, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: najemodaja-
lec), na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) v poveza-
vi z drugim odstavkom 47. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(USPDSLS, Uradni list RS, št. 34/11, 42/12/, 24/13) 
objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela kulturnega spomenika 

državnega pomena – Grad Turjak (EŠD 790)
I. Naziv in sedež organizatorja
Zemljiško knjižni lastnik nepremičnine, katere del 

je predmet oddaje v najem, je Republika Slovenija, upra-
vljavec pa Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana, ki je tudi organizator javnega zbiranja ponudb.

II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine

Predmet oddaje v najem je del nepremičnine, ki 
sodi v kompleks kulturnega spomenika Grad Turjak 
(EŠD 790), in sicer obnovljeni del stavbe (južni in za-
hodni trakt, v skupni izmeri 1961,54 m2, razen grajske 
kapele) z ID znakom 1711-1949-1, brez naslova, ki v na-
ravi predstavlja del gradu Turjak in notranje dvorišče, 

na zemljiški parceli z ID znakom 1711-1/0-1. Prostori se 
oddajajo neopremljeni.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 
1.700,00 EUR.

Plačilo mesečne najemnine v predvidenem roku, je 
bistvena sestavina pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Zavezujoča ponudba mora biti pisna, v slovenskem 
jeziku in mora vsebovati:

– ponudbo (PR-1);
– razvojni program s predvidenimi prilogami (PR-2);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, 

o nekaznovanju ponudnika oziroma vseh njegovih za-
konitih zastopnikov oziroma pooblastilo najemodajalcu, 
da za te namene pridobi informacije o njihovi nekazno-
vanosti (PR-3);

– izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden ali 
začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, 
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega po-
sledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja 
ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim po-
stopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež 
(velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike), 
oziroma pooblastilo najemodajalcu, da za te namene 
pridobi informacije (PR-4);

– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega orga-
na države, kjer ima ponudnik sedež, da je ponudnik 
poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve 
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ponu-
dnik s sedežem v tujini mora predložiti še potrdilo, da je 
v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral 
poravnati (PR-5);

– izjavo ponudnika, da bo od sklenitve pogodbe 
in ves čas njenega trajanja zagotavljal ustrezno kadro-
vsko usposobljenost za vodenje po predmetu najema in 
izjavo, da bo grad razen v primeru izjemno neugodnih 
vremenskih razmer oziroma morebitnih izvajanj investicij 
najemodajalca, odprt vse dni v letu (PR-6);

– izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan 
ter žigosan (če ponudnik za poslovanje uporablja žig) 
osnutek najemne pogodbe (PR-7);

– potrdilo o pravočasno plačani varščini, iz katere 
je poleg plačila razviden tudi predmet oddaje v najem in 
je priložena celotna številka transakcijskega računa za 
primer vračila varščine (PR-8).

IV. Varščina
Ponudniki morajo najpozneje do ponedeljka, 21. 10. 

2013 do 12. ure plačati varščino v višini ene izhodiščne 
mesečne najemnine, in sicer 1700,00 evrov na podračun 
proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, 
sklic na 18 33405-7103018-13115613, PP 131156 – Na-
jemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja 
(kulturni spomeniki) z navedbo “Plačilo varščine – Po-
novno javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela 
gradu Turjak”. Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v prvo mesečno najemnino, drugim ponudnikom, 
ki ne bodo uspeli na javnem zbiranju ponudb, pa se 
bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka 
javnega zbiranja ponudb na njihov transakcijski račun.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo naj-
manj po izklicni mesečni najemnini za najem predmetne 

Druge objave
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nepremičnine. Ponudba veže ponudnika do zaključka 
javnega zbiranja ponudb in ponudnik do tedaj ne more 
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

V. Pogoji najema
Nepremičnina se oddaja za dobo 5 let od sklenitve 

pogodbe z možnostjo podaljšanja, ki bo možno le, če 
bo podaljšanje skladno s takrat veljavno zakonodajo.

Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega 
zapisa.

Najem bo potekal skladno z razvojnim programom 
najboljšega ponudnika.

Najemnik mora zagotoviti odprtost kulturnega spo-
menika vse dni v tednu, razen v primeru izjemno neu-
godnih vremenskih razmer oziroma morebitnih izvajanj 
investicij najemodajalca.

Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbne-
ga zemljišča oziroma davka, ki bi bil uveden namesto 
tega, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere 
se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavaroval-
ne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati 
v korist lastnika.

Najemnik je dolžan skrbeti tudi za urejenost, ko-
šnjo in vzdrževanje notranjega dvorišča in neposredne 
okolice tik ob gradu Turjak. Najemnik je v zimskem času 
dolžan na primerni temperaturi ogrevati celotno nepre-
mično, v izogib poškodbam na kulturnem spomeniku 
zaradi zmrzali in nizkih temperatur.

Najemnik ni upravičen do povrnitev kakršnihkoli 
vlaganj niti ne pridobi kakršnihkoli pravic na spomeniku 
na podlagi vlaganj.

Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni 
od prevzema nepremičnine, če ni drugače določeno.

Najemnik nima pravice oddati nepremičnine v pod-
najem.

Najemnik mora omogočiti prost dostop izvajalcem 
in obiskovalcem bogoslužja v grajski kapeli znotraj kom-
pleksa gradu Turjak.

Najemnik bo najemnino poravnaval v roku naj-
več 30 dni po uradnem prejemu računa, ki ga bo mi-
nistrstvo izstavilo vsak peti dan v mesecu, za pre-
tekli mesec, s plačilom na podračun proračuna Re-
publike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na 18 
33405-7103018-13115613, PP 131156 – Najemnine 
– sredstva od oddaje državnega premoženja (kulturni 
spomeniki).

VI. Posebni pogoji najema
Najemnik se bo moral z najemno pogodbo zavezati, 

da bo kulturni spomenik ohranjal in varoval skladno s kul-
turnovarstvenimi določili. Za vsako morebitno spremem-
bo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in 
za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so 
potrebni predhodni pisni kulturno varstveni pogoji in na 
njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje Javnega za-
voda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Najemnik se bo moral z najemno pogodbo zavezati, 
da bo z ustrezno zaščitno gradbiščno ograjo ogradil še 
neobnovljeni del gradu Turjak, z namenom zaščite in 
preprečitve dostopa obiskovalcem prenovljenega dela 
gradu.

VII. Način oddaje javne ponudbe in rok
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 

po pošti ali v času uradnih ur prinesejo osebno v zape-
čateni pisemski ovojnici na naslov Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem dela 
kulturnega spomenika državnega pomena grad Turjak 
(EŠD 790) – Ne odpiraj«, na zadnji strani ovojnice pa 
z obveznim nazivom in naslovom ponudnika.
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Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo 
na pošti priporočeno oddane ali v času uradnih oseb-
no predane v vložišču ministrstva do vključno 21. 10. 
2013.

VIII. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, 
23. 10. 2013 ob 10. uri, v sejni sobi v tretjem nadstropju 
Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Prepozno in nepopolno ponudbo bo najemodajalec 
skladno z 37. členom USPDSLS izločil in o tem obvestil 
ponudnika. Kolikor bo v ponudbi ponujena najemnina 
nižja od izhodiščne najemnine iz II. točke razpisa, bo 
ponudba prav tako izločena.

Komisija najemodajalca bo vse ponudnike obvestila 
o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 30 dneh od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico, da bo 
najugodnejšega ponudnika izbralo na podlagi naslednjih 
meril. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika poleg višine 
ponujene najemnine odloča tudi program, ki ga bo na-
jemnik izvajal v prostoru najema.

1. Merilo: višina najemnine, skupaj do 60 točk
(Najvišje možno število točk je 60, ocenjevalo pa se 

bo tako, da bo ponudniku, ki ponuja najvišjo najemnino 
dodeljeno 60 točk, preostalim ponudnikom z nižjo po-
nudbo pa po naslednji formuli: število točk = X/Y x 60, 
pri čemer je X ponujena najemnina posameznega ponu-
dnika, Y pa najvišja ponujena najemnina.

2. Merilo: kvaliteta razvojnega programa (jasno do-
ločene, izvedljive in ustrezne aktivnosti za povečanje 
prepoznavnosti kulturnega spomenika in njegovo popu-
larizacijo) skupaj do 40 točk, in sicer za:

Program prostih in organiziranih ogledov (odpiralni čas, cenik ogledov….) do 4 točke
Program aktivnosti za povečanje pričevalnosti samega kulturnega spomenika po posameznih 
prostorih obnovljenega dela gradu Turjak (viteška dvorana, poročna dvorana, dvorana 
SZ stolpa, Dalmatinova kapela s freskami iz 15. stoletja, grajska ječa v stolpu, ki je namenjena 
atraktivni predstavitvi temačnost grajske ječe, prostori JV stolpa, ki so namenjeni muzejski 
in razstavni predstavitvi zgodovine in obnove gradu, prostori v pritličju južnega trakta, ki so 
namenjeni turistični in manjši gostinski dejavnosti in ostali prostori) in notranjega dvorišča

do 4 točke

Program kulturno – umetniških in ostalih dogodkov do 4 točke
Muzejsko – razstavni program (najemnik naj nadaljuje s tematiko obstoječih razstav 
ter muzejsko-razstavni program nadgradi in razširi) do 4 točke

Program gostinske ponudbe v grajskem gostinskem lokalu v pritličju južnega trakta, ki naj bo 
na kakovostni ravni in usklajena z reprezentativno lokacijo, namenom in ambientom kulturnega 
spomenika Grad Turjak. Poudarek ponudbe naj bo na lokalnih izdelkih, ki se spreminjajo z letnimi 
časi in posebnimi priložnostmi. Oprema prostora in strežnega osebja mora biti sodobna, vendar 
z izhodišči grajske zgodbe.

do 4 točke

Program prodajalne s spominki, tematsko povezanimi z gradom Turjak in grajsko zgodbo, 
razširjenim s ponudbo lokalnih izdelkov in regijskih izdelkov do 4 točke

Program prezentacije kulturnega spomenika v tiskanih in drugih medijih do 4 točke
Učno – demonstracijski program (predavanja, delavnice..) do 4 točke
Program organizacij porok do 4 točke
Program aktivnosti za sodelovanje z lokalno skupnostjo pri povečanju prezentacije kulturnega 
spomenika s priloženimi vsaj tremi sporazumi/pismi o nameri/izjavami o sodelovanju 
(npr. s krajevno skupnostjo, z Občino Velike Lašče, z občinskimi javnimi zavodi s področja 
kulture, z lokalnimi turističnimi društvi ali drugimi)

do 4 točke

Najvišje skupno število točk je 100.
Izbrana bo ponudba, ki bo pri ocenjevanju dosegla 

najvišje število točk. Če je več ponudnikov ocenjeno 
z najvišjim številom točk, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali
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– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja.

Najemodajalec lahko postopek oddaje nepremičnin 
v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogod-
be, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 90 dni 
od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev 
ponudb.

IX. Informacije: vsa pojasnila, dokumentacijo in 
obrazce dobite na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana, pri Metki Smrdel, e-pošta: metka.smr-
del@gov.si. Razpisna dokumentacija in obrazci so na 
voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Ministrstvo kulturo

 Ob-3808/13

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. 
z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz upora-
be, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
z dne 25. 9. 2012, objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23, 

apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m2 (se naha-
ja v dveh etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalni-
ce, dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob 
in balkona); s pripadajočim deležem zemljišča z ID 
znakom nepremičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 
2200-617/3-0, 2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. 
Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000-tin. Apartma je 
vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota z iden-
tifikacijsko številko 2200-1145-12 in se nahaja v nad-
stropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina 
– apartma je vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastni-
na Telekoma Slovenije d.d. z ID znakom nepremičnine 
2200-1145-12, k.o. 2200 Bohinjska Bistrica, v deležu 
do celote. Objekt je priključen na električno, vodovo-
dno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski 
priključek in priključek CATV, ogrevanje je na elektriko. 
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru, na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
1.100,00 EUR + DDV.

2. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2, 
površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega 
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg 
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Tele-
koma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju 
se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu 
objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. 
Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma, je zgraje-
na leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. 
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne 
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja 

delež 994/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495- 452/17-0, k.o. 1495 Toplice, in ostaja v prodajal-
čevi lasti do celote.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
57.120,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.500,00 EUR + DDV.

3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3, 
površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega 
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg 
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Tele-
koma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju 
se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu 
objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. 
Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma, je zgraje-
na leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. 
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne 
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d.. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 3 predstavlja 
delež 913/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495 – 452/17-0, k.o. 1495 Toplice, in ostaja v prodajal-
čevi lasti do celote.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
52.480,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.100,00 EUR + DDV.

4. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasede-
ni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju 
objekta na lokaciji Mestni trg 16, Slovenske Konjice. 
Predmetni poslovni prostor je sestavni del poslovne-
ga prostora z ID znakom nepremičnine 1115-1252-19 
površine 540,94 m2, ki je v lasti Telekom Sloveni-
je, d.d. do 78/100. Ta se nahaja v stavbi z identi-
fikacijsko številko stavbe 1115-1252, stoječi na ze-
mljiščih z ID znakom nepremičnine 1115-435/2-0, 
1115-1371/21-0, 1115-1371/22-0,1115-430/3-0, 
1115-431/3-0, 1115-431/4-0 in 1115-431/5-0, vse k.o. 
1115 Slovenske Konjice.

Nepremičnina, ki se prodaja, poslovni prostor, 
v izmeri 41,91 m2 v pritličju objekta, predstavlja le del 
preostalega Telekomovega etažnega dela stavbe z ID 
znakom nepremičnine 1115-1252-19, katerega površina 
znaša 421,99 m2 in predstavlja 10/100 preostalega Te-
lekomovega dela etažnega dela stavbe. Potencialnemu 
kupcu, kot etažnemu lastniku nepremičnine, pripada 
skupaj z deležem etažne lastnine nepremičnine tudi so-
razmerni delež na zemljišču, skupnih delih in napravah 
v objektu, ki predstavlja 10/1000-tin od celote. Stav-
ba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 
1985; poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško 
in servisno dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, 
vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno 
iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni 
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti sistem ogre-
vanja in vodovoda ter fizično ločiti odjemna mesta za do-
bavo vode in ogrevanja; ter na svoje stroške predlagati 
spremembo etažnega elaborata.
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Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 03/428-35-65, ga. Nada.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
28.800,00 EUR.

5. Kočevje, Ljub ljanska cesta 21 – nezasedeni (po-
slovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 74,44 m2, z ident. 
številko dela stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v 2. etaži 
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu Ljub ljanska 
cesta 21, Kočevje.

Prostor leži v prvem nadstropju objekta, ki je bil 
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preure-
diti v stanovanje, s tem da se kupec v kupoprodajni 
pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje 
stroške. Predmetni prostori imajo elektriko, vodovodno, 
sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne 
kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi 
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno 
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega poslov-
nega prostora (elektrika, voda, ogrevanje …). Nepremič-
nina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi 
vpisana kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. z ID 
znakom nepremičnine 1577-117-1, k.o. 1577 – Kočev-
je; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
28.356,00 EUR.

6. Kočevje, Ljub ljanska cesta 21 – nezasedeni (po-
slovno-stanovanjski) prostor, v izmeri 82,67 m2, z ident. 
številko dela stavbe 1577-117- 2, ki se nahaja v 4. etaži 
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Ljub ljanska 
cesta 21 Kočevje.

Prostor leži v drugem nadstropju objekta, ki je bil 
zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je možno preurediti 
v stanovanje s tem, da se kupec v kupoprodajni pogod-
bi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške. 
Predmetni prostori imajo elektriko; ogrevanje je central-
no iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni 
pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti ko-
munalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega 
poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje …). Ne-
premičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški 
knjigi vpisan kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d. 
z ID znakom nepremičnine 1577-117-2, k.o. 1577 – Ko-
čevje; stavba stoji na zemljišču z ID znakom nepremič-
nine 1577-1053/0-0, k.o. 1577 – Kočevje.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
30.192,00 EUR.

7. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površi-
ne 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), 
na naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače; vpisano 
v zemljiški knjigi kot posamezni del stavbe z ID zna-
kom nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina 
Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada ze-
mljišče (stavbišče, dvorišče) v deležu 9540/100000 
oziroma skupaj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih z ID 
znakom nepremičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in 
1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s pred-
metnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; po-
slovni prostori so se uporabljali za pisarniško dejav-
nost. Poslovni prostori imajo električno, vodovodno, 
sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne 
kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi 
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno 
infrastrukturo objekta (ogrevanje, voda ...) za potre-
be predmetnega poslovnega prostora.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
34.480,00 EUR.

8. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v 
objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne 
površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolu-
cije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na 
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871- 1662/0-1, 
k.o. 1871 – Trbovlje, in dvorišče z ID znakom nepremič-
nine 1871- 806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu 
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v ze-
mljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt 
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in po-
slovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih 
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, 
da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni 
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; 
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani ku-
pec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške 
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za 
potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda, 
kanalizacija, ogrevanje …).

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
186.240,00,00 EUR.

9. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi 
tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površi-
ne 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pri-
padajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom nepre-
mičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče, ze-
lenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in 
funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316 
– 582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče 
z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine 
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas. Objekti so 
zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepre-
mičnine so vpisane v zk kot lastnina Telekom Slovenije, 
d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru na telefonski številki, 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 131.200,00 EUR.

10. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslov-
ni-pisarniški prostori, skupne površine 243,05 m2, v 2. 
nadstropju, in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objek-
ta na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; 
nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju 
so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del 
stavbe z identifikacijsko številko 2304-582- 84, k.o. Nova 
Gorica in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81, 
k.o. Nova Gorica, ter drugo parkirno mesto z oznako 
2304-582-82, k.o. Nova Gorica. Objekt v katerem se 
nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je 
zgrajen leta 1995. Navedene nepremičnine so zasedene 
oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega 
kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin 
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe 
najemno razmerje kot nov najemodajalec namesto Te-
lekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice 
najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne 
pogodbe.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 216.800,00 EUR.

11. Murska Sobota, Staneta Rozmana 8 – dvo-
sobno stanovanje št. 3, površine 55,26 m2 (spalnica, 
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dnevna soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, 
loža, klet) v visokem pritličju stanovanjske stavbe z ID 
znakom nepremičnine 105-2766-3. Stavba leži na ze-
mljišču z ID znakom nepremičnine 105-1307/0-0, k.o. 
105 Murska Sobota. Stanovanje se nahaja v visokem 
pritličju stavbe, ki je zgrajena leta 1979. Stanovanje 
v zemljiški knjigi ni vpisano na ime prodajalca – pro-
dajalec razpolaga s kopijo kupoprodajne prodajne 
pogodbe o nakupu stanovanja. Potrebna bo ureditev 
lastniških listin za vpis lastninske pravice na Telekom 
Slovenije d.d. oziroma zemljiško-knjižna ureditev pro-
dajane nepremičnine.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
39.245,00 EUR.

II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja 

pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne 
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti 
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 23. 10. 2013. Za pra-
vočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti 
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 111-B, najkasneje 
do vključno 23. 10. 2013, do 12. ure.

Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače 

in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za 
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in pri-
imek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko),

– navesti zaporedno številko nepremičnine iz obja-
ve in druge natančne podatke nepremičnine za katero 
kandidirajo in predlagajo ponudbo,

– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v abso-
lutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme 
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne 
cene,

– navesti popolne podatke o številki tekočega-tran-
sakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka 
računa),

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo 
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumen-
ta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis 
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samo-
stojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z na-
kupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni 
za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – poči-
tniško enoto (od zap. 1 do vključno zap. 3),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem ne-
premičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepre-
mičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ure-
ditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine 
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje 
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d. 
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljav-
ne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepremič-
nino pod zaporedno št. 10).

Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu 

“videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbira-
nju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem 
premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz 
naslova stvarnih napak.

V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) 
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami 
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške 
prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni 
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje 
do 30. 12. 2013.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogod-
bo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik.

V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma iz-
brani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz 
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da 
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani ku-
pec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino 
v višini 3.000,00 EUR + DDV.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno 
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene 
cene.

Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje 
pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponud-
bam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od 
ponudnikov.

Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponu-
dniki pridobijo:

– splošno – na tel. 02/530-27-70 – g. Marjan, 
01/234-16-50 – g. Mladen in 01/234-15-92 – ga. Jana.

– dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem 
in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na 
tel. 01/234-13-68 – ga. Jana.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 340-01/2012-39 Ob-3798/13

Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13),

javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju

1. Prodajalec: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 
Semič.

2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je les na panju:
a) les na panju (na parc. št. 1044/16, 1045/10, 

1045/16, 1044/19, 1045/8, 1044/10, k.o. Črmošnji-
ce), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-07-0908-A033/12, ki jo je dne 28. 8. 2012 izdal 
Zavod za gozdove Slovenije. Po predmetni odločbi je 
že bil opravljen posek dreves in sicer 3 drevesa iglav-
cev oziroma 5,5 m3 bruto iglavcev, tako da je predmet 
prodaje 228 dreves iglavcev in 1272 dreves listavcev 
oziroma 292,5 m3 bruto iglavcev in 578 m3 bruto listav-
cev, skupaj 870,50 m3 izbranega in označenega drevja;

b) les na panju (na parc. št. 1045/16, k.o. Črmo-
šnjice), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-07-2508-A018/13, ki jo je dne 20. 8. 2013 izdal 
Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 348 
dreves iglavcev in 111 dreves listavcev oziroma 43 m3 
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bruto iglavcev in 11 m3 bruto listavcev, skupaj 54 m3 iz-
branega in označenega drevja.

Les na panju pod točkami a) in b), se prodaja sku-
paj – kar znaša 925,50 m3 bruto odkazanega drevja 
v eni gozdnogospodarski enoti. Posekati je dovoljeno 
le drevesa izbrana in označena s strani Zavoda za goz-
dove Slovenije.

Predmet razpisa so tudi potrebna gojitvena dela in 
varstvena dela za zaščito pred divjadjo po odločbi števil-
ka: 3408-07-2535-B006/13, z dne 11. 9. 2013. Ponudnik 
naj navedena dela vključi v kalkulacijo ponujene cene.

Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom 
lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih vlak, vzpostavitvijo 
gozdnega reda, ostalih gozdnih del ter samo prodajo, 
bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati 
tudi izvajalec sečnje in spravila lesa oziroma od njega 
pooblaščena ustrezno opremljena in usposobljena fizič-
na ali pravna oseba.

Sečnja drevja in spravilo lesa morata biti izvedena 
najkasneje do 15. 3. 2014.

3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa 
na panju.

4. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 

22.456,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet 22 % DDV, ki ga plača 

kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino porav-

nati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve 
kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešne-
mu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupo-
prodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.

Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina prav-
nega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično raz-
drta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 
Občina Semič ima v tem primeru pravico obdržati varšči-
no, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega 
zbiranja ponudb. Izbrani ponudnik lahko začne sečnjo 
po celotnem plačilu kupnine.

6. Vplačilo in vračilo varščine
Varščina znaša 10 % od ponujene cene in 

jo je potrebno vplačati na TRR Občine Semič 
št. 01309-0100015998, odprtega pri Banki Slovenije, 
skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb 
– les na panju«.

Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb 
je pogoj za upoštevanje ponudbe, zato je potrdilo o pla-
čilu varščine obvezna priloga k razpisni dokumentaciji.

Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne 
brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja 
ponudb in sicer najkasneje v roku 8 dni od dneva skle-
nitve kupoprodajne pogodbe.

7. Pogoji prodaje
Predmetno premično premoženje (les na panju) 

se prodaja kot zaokrožena celota po načelu videno – 
kupljeno in je prosto vseh bremen. Kupec kot ponudnik 
mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa 
oziroma od njega pooblaščena ustrezno opremljena in 
usposobljena fizična ali pravna oseba.

Ponudniki so dolžni k ponudbi priložiti navedbo 
ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od iz-
hodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno 
od izhodiščne.

Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih vlak, spravila 
in prodaje lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih 
stroškov gozdnih del nosi kupec.

Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za 
gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. 

Odločbe z manuali so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

Izbrani ponudnik (kupec) mora po končani sečnji in 
spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati 
poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah oziroma 
mora gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. Prav 
tako mora ponudnik po končanih delih odpraviti po-
škodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi 
prevozov v zvezi s spravilom lesa.

Lokacija gozda predvidenega za posek je ob držav-
ni RT cesti Črmošnjice-Gričice-Komarna vas, na delu 
ceste neposredno pod Komarno vasjo. Gozd je na delu, 
kjer poteka v zimskem času od 1. 11 do 30. 3. enosmerni 
promet navzdol. Cesta in režim prometa omejuje gozdno 
pro izvodnjo. Zaradi gozdarskih del ob javni cesti mora 
izvajalec dela izvesti ob pridobitvi soglasja upravljavca 
ceste, ureditvi režima prometa in morebitne zapore ce-
ste. Posebej zaradi podiranja drevja ob cesti, spravila in 
nakladanja lesa ob in na cesti, mora izvajalec uskladiti 
javni promet in sečnjo. Gradnja in rekonstrukcija vlak 
ni predvidena, zato mora izvajalec uporabiti obstoječe 
prometnice in prilagoditi tehnologijo (uporaba konjske-
ga predspravila, manjši traktor in sprotni odvoz lesa iz 
manjših rampnih prostorov).

8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo po-
nudniki:

– ki so skladno z veljavnimi predpisi registrirani za 
opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejav-
nost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimen-
tov) in prometa z lesom ter izpolnjujejo vse predpisane 
pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti,

– ki imajo poravnane vse obveznosti do Občine 
Semič, na dan oddaje prijave na razpis,

– ki imajo poravnane vse obveznosti do države, na 
dan oddaje prijave na razpis.

Podatke o obveznostih do države oziroma Občine 
Semič, bo prodajalec po uradni dolžnosti pridobil od 
Davčne uprave Republike Slovenije oziroma pristojnega 
organa Občine Semič.

Ponudnik mora izpolniti vse priložene obrazce, ki 
so sestavni (obvezni) del tega javnega zbiranja ponudb:

Obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu) s prilogami:
– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega 

zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa poo-
blaščenec (original),

– registracijo dejavnosti za izvajanje sečnje in spra-
vila lesa: dokazilo o registraciji dejavnosti lahko predloži-
jo ponudniki sami oziroma si ga priskrbi prodajalec sam 
(izpis iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje in ne 
sme biti izdana pred objavo Javnega zbiranja ponudb 
v Uradnem listu RS),

– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta (v pri-
meru, da je ponudnik samostojni podjetnik posameznik).

Obr. 2: Izjava o ponujeni višini kupnine za les na 
panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,

Obr. 3: Izjava o vezanosti ponudnika na dano po-
nudbo,

Obr. 4: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi 
poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije,

Obr. 5: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju vseh 
pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na 
panju,

Obr. 6: Izjava o sposobnosti, usposobljenosti in 
opremljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa,

Obr. 7: Izjava o udeležbi v lastništvu,
Obr. 8: Parafirana vsaka stran osnutka kupopro-

dajne pogodbe.
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Vsi zgoraj navedeni obrazci morajo biti v originalu!
Poleg predložitve izpolnjenih obrazcev od obr. 1 do 

obr. 8, pa mora ponudnik (kupec) k ponudbi priložiti še 
naslednje ostale obvezne priloge:

– Potrdilo/dokazilo o plačilu varščine (lahko foto-
kopija),

– Dokazilo banke o razpoložljivih sredstvih za na-
kup predmeta prodaje v predpisanem roku (da ima po-
nudnik zagotovljena lastna sredstva in je plačilno sposo-
ben poravnati ponujeno kupnino) oziroma priložiti zave-
zujočo izjavo banke, da se bo ponudniku v roku odobril 
brezpogojni kredit v višini ponujene kupnine (original).

Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponud-
ba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj naštete 
sestavine. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled 
v originalne dokumente.

9. Postopek izbire ponudnika:
1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komi-

sija, ki jo imenuje županja. Odpiranje ponudb je javno.
2. Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi Ob-

čine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, dne 24. 10. 
2013, ob 11. uri.

3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo 
vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izlo-
či iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo 
vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se 
pozove k dopolnitvi. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene 
v roku, se izločijo iz postopka.

4. Kupoprodajna pogodba se sklene z najugo-
dnejšim ponudnikom.

5. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od iz-
bire najugodnejšega ponudnika. Občina Semič lahko 
do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez 
odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi po-
stopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi 
za to navedla razloge.

6. Rok vezanosti na ponudbo traja vse do vključ-
no 5. 12. 2013.

10. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh 

pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino 
nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših 
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe, lahko 
pristojni organ občine:

– 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 svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

11. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom:

Občina Semič bo z najugodnejšim ponudnikom skle-
nila kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva od-
piranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v roku za sklenitev pogodbe iz razlogov, ki so 
na strani ponudnika, lahko Občina Semič kupcu podaljša 
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni.

Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v po-
daljšanem roku, Občina Semič zadrži njegovo varščino, 
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti 
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.

12. Rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati na obrazcih 

razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi dokumenti 

in prilogami iz 8. točke tega razpisa – priporočeno po po-
šti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič 
ali osebno na vložišče občine. Upoštevane bodo vloge, 
ki bodo prispele do 24. 10. 2013 do 9. ure. Prepozne 
ponudbe bodo izločene iz postopka.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah 
z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – les 
na panju«.

13. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije 
in ogled

Celotno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na 
spletni strani Občine Semič: www.semic.si ali na vložišču 
občine vsak dan od 7. do 10. ure in od 11. do 14. ure, ob 
sredah pa od 7. do 10. ure in od 11. do 17. ure.

Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega pre-
moženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
pošljete tudi na elektronski naslov: tatjana.malnaric@se-
mic.si.

Ponudniki si pred podajo ponudbe lahko samostoj-
no ogledajo predmet prodaje.

Vsi stroški vezani na pripravo ponudbe, bremenijo 
ponudnika.

14. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Obči-
ne Semič: www.semic.si.

Občina Semič

 Ob-3799/13

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem za leto 2013, ki je priloga 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 15/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, 

Dolnja Košana 9, 6256 Košana, parc. št. 5592/6, k.o. 
Košana, ID oznaka: 2494-26-10.

Izhodiščna cena: 26.389,80 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, 

Dolnja Košana 7, 6256 Košana, parc. št. 5589/4, k.o. 
Košana, ID oznaka: 2494-24-13.

Izhodiščna cena: 32.640,25 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dol-

nja Košana 8, 6256 Košana, parc. št. 5592/2 in 5594/2, 
k.o. Košana, brez ID znaka.

Izhodiščna cena: 22.223,16 EUR.
4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-1.

Izhodiščna cena: 45.210,23 EUR.
5. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-2.

Izhodiščna cena: 47.154,76EUR.
6. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-3.
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Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
7. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2, 

Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. št. 4003/5, k.o. Rado-
hova vas, ID oznaka: 2502-290-4.

Izhodiščna cena: 40.001,69 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.3 je ne-

urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja 
stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, 
ni vzpostavljena.

– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne 
dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske ove-
ritve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa 
lastninske pravice, itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno 

– kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepre-
mičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremič-
nine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih 
pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru naju-
godnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejše-
mu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo 
varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem 
roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 20 dni po sklenitvi prodajne pogodbe 
je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije, v roku 
20 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine)

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo 
na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka, 
21. 10. 2013 do 14. ure. V primeru, da ponudba ne bo 
oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna ko-
misija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za 
nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine na 
katero se nanaša ponudba« na naslov Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba)
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev
4. potrdilo o plačani varščini
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Po-
nudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne 
glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki 
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se na-
kaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 
01100-0100009167, pri Banki Slovenije, z navedbo: »pla-
čilo varščine, št. stanovanja, naslov stanovanja«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šte-
je v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer 
v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na 
razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa 
ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži 
v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v sredo, 23. 10. 2013 ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katere-

ga bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugo-
dnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše po-
nudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik 
je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za posamezno 
nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem po-
stopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresira-
nimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne 
dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi ponudniki 
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponu-
dnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o pote-
ku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 
Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi do sklenitve 
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pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vpla-
čana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka 
bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

 Ob-3804/13

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na 
podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list. 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sklepa Mestnega sveta 
Mestne občine Ptuj, št. 478-34/2013, dne 23. 9. 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, 
ID za DDV: SI85675237.

2. Predmet prodaje in izklicna cena:
Zemljišče, parc. št. 3449/6, k.o. 400- Ptuj, v izmeri 

770 m2.
Izhodiščna vrednost nepremične je 26.180,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu 

ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno 

– kupljeno«. Nepremičnina se prodaja kot celota. Kupec 
kupuje nepremičnino v stanju, kakšno je in ne more uve-
ljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 90 dni od 
roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za skle-
nitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od 
izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Kolikor kupec ne plača kupnine 
prodajalec zadrži varščino. Zemljiško knjižno dovolilo za 
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine.

3.5. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še 
davek na promet nepremičnin. Kupec je poleg kupnine 
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 

10 % ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri 
Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 

EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne vrednosti,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podje-

tniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-

ma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), 
ne starejši od 30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa stri-

njajo,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 21. 10. 

2013, do vključno 12. ure.
Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno 

v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov Mestna ob-
čina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, in-
vesticije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj, ali jih pošljejo priporočeno, pri čemer se šteje, da 
je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno 
pisarno naročnika do datuma in ure, določenega za 
oddajo ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na 
zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov ponudnika.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10. 2013, 

ob 10. uri, v sobi št. 7, na Mestni občini Ptuj, Mestni 
trg 1, Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Ne-
pravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne 
ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupni-
no, bodo pozvani na pogajanja.

5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je 
izključena. Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli ustavi 
začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer 
se ponudnikom varščina vrne.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 
z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Me-
stni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 32, 
tel. 02/748-29-69 – kontaktna oseba: Alen Iljevec.

Mestna občina Ptuj

 Ob-3805/13

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na 
podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list. 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sklepa Mestnega sveta 
Mestne občine Ptuj, št. 478-51/2013, dne 23. 9. 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja 

 v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, 
ID za DDV: SI85675237.
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2. Predmet prodaje in izklicna cena:
Zemljišče, parc. št. 1525, k.o. 400- Ptuj, v izmeri 

487 m2.
Izhodiščna vrednost nepremične je 26.800,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu 

ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno 

– kupljeno«. Nepremičnina se prodaja kot celota. Kupec 
kupuje nepremičnino v stanju, kakšno je in ne more uve-
ljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 90 dni od 
roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za skle-
nitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od 
izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Kolikor kupec ne plača kupnine 
prodajalec zadrži varščino. Zemljiško knjižno dovolilo za 
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine.

3.5. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še 
davek na promet nepremičnin. Kupec je poleg kupnine 
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 

10 % ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri 
Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne vrednosti,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podje-

tniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-

ma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), 
ne starejši od 30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa stri-

njajo,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 21. 10. 

2013, do vključno 12. ure.
Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno 

v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov Mestna ob-
čina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, in-

vesticije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj, ali jih pošljejo priporočeno, pri čemer se šteje, da 
je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno 
pisarno naročnika do datuma in ure, določenega za 
oddajo ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na 
zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov ponudnika.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10. 2013, 

ob 10.30, v sobi št. 7, na Mestni občini Ptuj, Mestni 
trg 1, Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Ne-
pravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne 
ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupni-
no, bodo pozvani na pogajanja.

5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je 
izključena. Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli ustavi 
začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer 
se ponudnikom varščina vrne.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 
z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Me-
stni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 32, 
tel. 02/748-29-69 – kontaktna oseba: Alen Iljevec.

Mestna občina Ptuj

Št. 422/2013 Ob-3806/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremične-
ga premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in 13/11), 
razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na-

slednji poslovni prostori:
a) Smrekarjeva ulica 27, v izmeri 30,15 m2, 

z namembnostjo frizerski salon oziroma druge stori-
tvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine 
je 220,27 EUR oziroma 7,31 EUR/m2;

b) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, z namemb-
nostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene 
dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 880,00 EUR ozi-
roma 11,32 EUR/m2;

c) Gorkijeva 8, v izmeri 115,00 m2, z namembnostjo 
trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. 
Izklicna cena mesečne najemnine je 995,91 EUR oziro-
ma 8,66 EUR/m2;

d) Smareglijeva 13, v izmeri 16,52 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene de-
javnosti. Izklicna cena najemnine je 104,03 EUR oziro-
ma 6,30 EUR/m2;

e) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembno-
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR oziro-
ma 6,71 EUR/m2;

f) Postojnska ulica 7, v izmeri 36,65 m2, z na-
membnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge sto-
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ritvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine 
je 296,76 EUR oziroma 8,09 EUR/m2;

g) Muzčeva ulica 1, v izmeri 19,27 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 185,00 EUR 
oziroma 9,60 EUR/m2;

h) Muzčeva ulica 3, v izmeri 27,85 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 248,04 EUR 
oziroma 8,91 EUR/m2;

i) Gregorčičeva ulica 40, v izmeri 34,96 m2, z na-
membnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene 
dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 188,09 EUR ozi-
roma 5,38 EUR/m2;

j) Koprska 23, v izmeri 49,45 m2, z namembno-
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena najemnine je 265,75 EUR oziro-
ma 5,37 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za 
določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve 
pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano 
obdobje.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 

podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponud-

be;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpi-

sek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma prigla-
sitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje 
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki 
izkazuje državljanstvo RS;

– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb 
za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter 
obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se v po-

slovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 
in kazalniki za leto 2012

– za samostojne podjetnike posameznike: BON 
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obra-
tovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega pro-

stora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na 

podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene 
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 
18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na-
slov: Občina Izola TRR 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina 
nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala 

z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravlje-
ni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema 
ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, var-
ščina zapade v korist Občine Izola.

Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina 
najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine 
v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški 
zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. Zava-
rovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkuli-
rane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:

MERILA Možne 
točke

1 Kvaliteta in zanimivost programa do 20
2 Višina ponujene najemnine:

najemnina je višja od izhodiščne – 
vsakih 20 EUR= 1 točka
najemnina je enaka izhodiščni = 
0 točk

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim šte-
vilom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor 
je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila 
pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora 
vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi 
podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot 

priporočeno pošiljko najpozneje do 21. 10. 2013 (datum 
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrež-
je 8, Izola, ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur 
v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 
Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »jav-
ni razpis – Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor pod 
oznako a), b), c), d), e), f.), g.), h), i), j) (ustrezno obkro-
ži),« z navedbo poslovnega prostora, za katerega kandi-
dirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in 
naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neod-
prte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premože-
nja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 23. 10. 
2013, od 15.30 dalje, v sejni sobi, v pritličju, na naslo-
vu Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo 
odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem 
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so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna 
komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana 
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija 
ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim pre-

moženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe 
o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponu-
dniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku 
pet dni po izdelavi prednostnega seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne po-
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od 
sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Stroške no-
tarskega zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil 
nastopajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od 
ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje 
nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
(varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu 
ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane 
priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dose-
žena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb 
neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se 
obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

X. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-

teka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani 
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo 
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času 
uradnih ur po tel. 05/660-03-52 (Željko Kerezovič).

Občina Izola

Št. 148/2013 Ob-3809/13

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Načrta z razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje  

v območju Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta IOC Prihova

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
MŠ 5883822000, ID za DDV: 43645151.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena: predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno 
zemljišče, namenjeno industrijsko-obrtni gradnji. Zemlji-
šče leži ob regionalni cesti Mozirje–Radmirje. V IOC Pri-
hova je že zgrajenih nekaj poslovnih objektov. Zemljišča 
so komunalno opremljena (cesta, vodovod, toplovod, 
kanalizacija – do parcele, elektro in TK omrežje). Vsa 
nova komunalna oprema je všteta v ceno zemljišča. 
Zemljiško stanje je urejeno.

Prodajajo se naslednja zemljišča:
2.1. Zemljišče P3-A sestavljata parceli: parc. 

št. 64/12, njiva, v izmeri 715 m2 in parc. št. 47/99, pašnik, 
v izmeri 1635 m2, obe k.o. Prihova; skupaj 2.350 m2.

Izhodiščna cena 124.009,50 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišče P4-B sestavljajo parcele: parc. 

št.64/15, travnik, v izmeri 292 m2, parc. št. 47/93, pašnik, 
v izmeri 1075 m2, parc. št. 46/2, njiva, v izmeri 621 m2, 
parc. št. 47/92, pašnik, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64, 
neplodno, v izmeri 203 m2, parc. št. 47/117, pašnik, 
v izmeri 443 m2, vse k.o. Prihova; skupaj 2.715 m2. Iz-
hodiščna cena 143.270,55 EUR.

Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 
nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.3. Zemljišče P5-A sestavljajo parcele: parc. 
št. 64/17, travnik, v izmeri 1258 m2, parc. št. 47/97, 
pašnik, v izmeri 882 m2 in parc. št. 46/5, njiva, v izmeri 
255 m2, vse k.o. Prihova; skupaj 2.395 m2. Izhodiščna 
cena 126.384,15 EUR.

Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 
nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.4. Zemljišče P5-B sestavljajo parcele: parc. 
št. 46/4, njiva, v izmeri 506 m2, parc. št. 1200/66,neplo-
dno, v izmeri 197 m2, parc. št. 47/96, pašnik, v izmeri 
1420 m2, vse k.o. Prihova; skupaj 2.123 m2.

Izhodiščna cena 112.030,71 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Zemljišče P6 sestavljata parceli: parc. št. 47/104, 

gozd, v izmeri 1006 m2 in parc. št. 47/122,gozd, v izmeri 
474 m2 in neplodno, v izmeri 2189 m2, obe k.o. Prihova; 
skupaj 3.669 m2

Izhodiščna cena 193.613,13 EUR. Navedena cena 
ne vsebuje 22 % davka na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

2.6. Zemljišče P7-A sestavljata parceli: parc. 
št. 47/105, gozd, v izmeri 800 m2 in parc. št. 47/124, 
gozd, v izmeri 1105 m2, obe k.o. Prihova; skupaj 
1.905 m2.

Izhodiščna cena 100.526,85 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Zemljišče P7-B sestavljata parceli: parc. 

št. 47/106, gozd, v izmeri 1008 m2 in parc. št. 47/125, 
gozd, v izmeri 825 m2, obe k.o. Prihova; skupaj 1.833 m2.

Izhodiščna cena 96.727,41 EUR. Navedena cena 
ne vsebuje 22 % davka na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »Videno 

– Kupljeno«;
3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Na-

zarje;
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran 
za najugodnejšega ponudnika;
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3.4. Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati 
vplačano varščino;

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo;

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi.

3.8. Županja lahko postopek prodaje zemljišč ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na 
podračun EZR Občine Nazarje št. 01283-0100018921, 
sklic na številko: 0075825-7221003-05;

4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;

– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– Priloge iz točke 4.5;
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vključno 22. 11. 2013. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega raz-
pisa, je komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti, v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba 
IOC Prihova« na naslov: Občina Nazarje, Savinjska 
cesta 4, Nazarje.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 

s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, 
tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: obcina@nazarje.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

25. 11. 2013, ob 14.30, v prostorih Občine Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4, Nazarje.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo Komisija ponudnik, ki so ponudili enako 
kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe 
oziroma bo z njimi izvedla pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu 
občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje

Št. 148/2013 Ob-3810/13

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Načrta z razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje  

v območju Občinskega podrobnega  
prostorskega načrta BIČ- Šmartno ob Dreti
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
MŠ 5883822000, ID za DDV: 43645151.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena: predmet prodaje je komunalno urejeno stavb-
no zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji v naselju 
Šmartno ob Dreti. V ceno je všteta nova komunalna 
oprema. Zemljiško stanje je urejeno.

Prodajajo se naslednja zemljišča:
2.1. Zemljišče 1, ki ga sestavljata: parc. št.566/5 

travnik, v izmeri 769 m2 in parc. št. 566/18, travnik, v iz-
meri 176 m2, obe k.o. Šmartno ob Dreti; skupaj 945 m2.

Izhodiščna cena 28.274,40 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišče 2, ki ga sestavljata: parc. št. 566/17, 

travnik, v izmeri 79 m2 in parc. št. 566/6, travnik, v izmeri 
630 m2, obe k.o. Šmartno ob Dreti; skupaj 709 m2.

Izhodiščna cena 21.213,28 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Zemljišče 4, ki ga sestavljajo: parc. št. 566/9, 

travnik, v izmeri 639 m2 in parc. št. 566/10, travnik, v iz-
meri 216 m2, obe k.o. Šmartno ob Dreti; skupaj 855 m2.

Izhodiščna cena 25.581,60 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Zemljišče 5 – parc. št. 566/11, travnik, v izmeri 

895 m2, k.o. Šmartno ob Dreti.
Izhodiščna cena 26.778,40 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Zemljišče 6 – parc. št. 566/15, travnik, v izmeri 

728 m2, k.o. Šmartno ob Dreti.
Izhodiščna cena 21.781,76 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Zemljišče 7, ki ga sestavljata: – parc. št. 566/16, 

njiva, v izmeri 334 m2 in travnik, v izmeri 375 m2, k.o. 
Šmartno ob Dreti; skupaj 709 m2.

Izhodiščna cena 21.213,28 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Zemljišče 8 – parc. št. 566/20, njiva, v izmeri 

761 m2, k.o. Šmartno ob Dreti.
Izhodiščna cena 22.769,12 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno 

– kupljeno«;
3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Na-

zarje;
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal 
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najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.4. Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati 
vplačano varščino;

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo;

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi.

3.8. Županja lahko postopek prodaje zemljišč ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na 
podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, 
sklic na številko: 0075825-7221001-08;

4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;

– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– Priloge iz točke 4.5;
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vključno 22. 11. 2013. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega raz-
pisa, je komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Ponudba 
za nakup nepremičnin Bič« na naslov: Občina Nazarje, 
Savinjska cesta 4, Nazarje.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 

s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, 
tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: obcina@nazarje.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

25. 11. 2013, ob 14. uri, v prostorih Občine Nazarje, 
Savinjska cesta 4, Nazarje.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako 
kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe 
oziroma bo z njimi izvedla pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu 
občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje

Št. 148/2013 Ob-3811/13

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Načrta z razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje –  

v območju Občinskega podrobnega  
prostorskega načrta Za samostanom-1

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
MŠ 5883822000, ID za DDV:43645151.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena: predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno 
zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji, v neposredni 
bližini naselja Nazarje, ki je urejeno z OPPN Za samo-
stanom-1. V ceno je všteta nova komunalna oprema. 
Zemljiško stanje je urejeno.

Prodajajo se naslednja zemljišča:
2.1. Zemljišče parc. št. 958/5, travnik, v izmeri 

852 m2, k.o. Prihova.
Izhodiščna cena 32.009,64 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišče parc. št. 958/8, travnik, v izmeri 

856 m2, k.o. Prihova.
Izhodiščna cena 32.159,92 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Zemljišče parc. št. 958/6,travnik, v izmeri 

629 m2, k.o. Prihova.
Izhodiščna cena 23.631,53 EUR.
Navedena cena ne vsebuje 22 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Zemljišče parc. št. 958/7, travnik, v izmeri 

645 m2, k.o. Prihova.
Izhodiščna cena 24.232,65 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno 

– kupljeno«;
3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Na-

zarje;
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati 
vplačano varščino;

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila v last in posest, s pravico vpisa lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo;

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi;

3.8. Županja lahko postopek prodaje zemljišč ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.
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4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na 
podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, 
sklic na številko: 0075825-7221002-06;

4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;

– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– Priloge iz točke 4.5;
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vključno 22. 11. 2013. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega raz-
pisa, je komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti, v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnin« na naslov: Občina Nazarje, Savinj-
ska cesta 4, Nazarje.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 

s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, 
tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: obcina@nazarje.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

25. 11. 2013, ob 13.30, v prostorih Občine Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4, Nazarje.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako 
kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe 
oziroma bo z njimi izvedla pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu 
občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje

Št. 13/0391 Ob-3815/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Sklepa Ob-
činskega sveta Občine Markovci z dne 6. 4. 2011 Občina 
Markovci objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 
Markovci.

2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, in sicer 
nepremičnina: parc. št. 289/13, gozd, v izmeri 1967 m2 
in parc. št. 270/3, gozd, v izmeri 32 m2, obe k.o. (416) 
Nova vas pri Markovcih, skupna površina 1999 m2 (par-
celi se prodajata kot celota).

Nepremičnina, ki je predmet prodaje, leži v poseli-
tvenem območju z oznako P13-O1/1 obrtna cona – ob-
močje, ki je namenjeno pro izvodnim dejavnostim in je 
stavbno opremljena. Za isto območje bo izdelan občinski 
podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bo-
dočih investitorjev.

Na nepremičnini, ki je predmet prodaje, je potrebno 
upoštevati 6. točko 4. člena Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in sre-
dnjeročnega družbenega plana za območje Občine Mar-
kovci – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/08), ki določa 10-metrski varo-
valni pas gozda. V skladu s to določbo morajo biti stavbe 
odmaknjene 10 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju 
zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od mej gozdnih 
parcel, ki mejijo na predvideno obrtno cono, vsaj 1 m.

3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki 
je predmet prodaje, znaša 21,00 €/m2.

V ceno nepremičnine ni vključen 22 % davek na 
dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec 
plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom 
lastništva.

Parcela je oproščena plačila odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki bodo podale izjavo, da bodo pričele z gra-
dnjo objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupopro-
dajne pogodbe in ki plačajo varščino v višini 10 % po-
nujene cene na transakcijski račun Občine Markovci, 
št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu 
ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika;

c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebova-
ti predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stal-
nega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno 

številko računa za primer vračila varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega doku-

menta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posame-

zniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mese-

cev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 

ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo objekta 

v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
– izjavo, da se bo v novozgrajenem objektu vršila 

okolju prijazna dejavnost z opisom dejavnosti v skladu 
z okoljskimi standardi in prostorskim planom občine;

– izjavo o vezanosti na ponudbo do 30. 11. 2013;
d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom 

o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju 
ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva 
k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 
8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun pro-
dajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.
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Sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine bo 
določilo o odkupni pravici v korist občine, ki po svoji 
naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa nepre-
mičnine z namenom njihove kasnejše prodaje po višji 
oziroma tržni ceni (določilo o predkupni pravici);

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, 
varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je 
kupec odstopil od pogodbe.

6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, 
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupopro-
dajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do 
sklenitve pravnega posla.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela 
najkasneje do 21. 10. 2013, do 12. ure, na naslov: Ob-
čina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti 
kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno 
»Ponudba za nakup nepremičnine OC Novi Jork – ne 
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija 

v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje po-
nudb. Odpiranje ponudb ne bo javno.

10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija 
upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugo-
dnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako 
najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine 
Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini 
Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine 
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini 
Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero 
se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno 
ponudbo.

11. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepo-
polna ponudba) je komisija ne bo upoštevala.

12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi 
z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Ma-
rinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 
2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.ko-
lenko@markovci.si.

13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi pred-
hodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.

Občina Markovci

 Ob-3816/13

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) in Letnega načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Brežice v letu 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov: 
obcina.brezice@brezice.si.

Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna komisija).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavb-

nih zemljišč na območju Obrtne cone Dobova prostorsko 
urejene v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Obrtna cona Dobova, objavljenem v Uradnem listu RS, 

št. 89/11. V območje cone je pripeljano primarno cestno, 
vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Kot naslednja faza 
opremljanja je s strani občine načrtovana izgradnja ce-
ste znotraj območja urejanja z vključno sredinsko cesto 
do GP 13, GP 13 in GP 15, izgradnja vodovoda in cevne 
kanalizacije za elektro in telefonski priključek ob vseh 
novo predvidenih cestah z javno razsvetljavo ter izgra-
dnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za posa-
mezno gradbeno parcelo, ki pa ne vključuje odvajanje 
meteornih vod, le-te se odvajajo v ponikovalnice in so 
del investicije bodočih lastnikov gradbenih parcel. GP 
11 in GP 12 sta opremljeni z že zgrajenim sekundarnim 
cestnim in kanalizacijskim priključkom.

Prodajajo se naslednje nepremičnine:
2.1 Gradbena parcela z oznako GP 11, površine 

2512 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/17 po-
vršine 242 m2, št. 703/10 površine 625 m2, št. 704/12 
površine 386 m2, št. 702/4 površine 263 m2, št. 703/3 
površine 584 m2 in parcele št. 704/5 površine 412 m2, 
vse k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 51.847,68 EUR brez DDV.
2.2 Gradbena parcela z oznako GP 12, površine 

2403 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/20 
površine 240 m2, št. 702/22 površine 437 m2, št. 700/8 
površine 950 m2 in št. 701/6 površine 776 m2, vse k.o. 
Gabrje.

Izklicna cena: 49.597,92 EUR brez DDV.
2.3 Gradbena parcela z oznako GP 13, površine 

2617 m2, sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/21 
površine 214 m2, št. 702/23 površine 210 m2, št. 700/9 
površine 512 m2, št. 701/7 površine 465 m2, št. 703/4 
površine 584 m2, št. 704/6 površine 409 m2 in št. 702/5 
površine 223 m2, vse v k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 54.014,88 EUR brez DDV.
2.4 Gradbena parcela z oznako GP 14, površine 

2736 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 700/6 po-
vršine 1083 m2, št. 701/5 površine 964 m2, št. 702/10 
površine 298 m2 in št. 702/24 površine 391 m2, vse 
v k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 56.471,04 EUR brez DDV.
2.5 Gradbena parcela z oznako GP 15, površine 

2226 m2, sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/19 
površine 157 m2, št. 702/7 površine 223 m2, št. 702/25 
površine 19 m2, št. 703/12 površine 511 m2, št. 703/6 
površine 641 m2, št. 704/14 površine 327 m2 in št. 704/8 
površine 348 m2, vse v k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 45.944,64 EUR brez DDV.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 22 % DDV, ki 

ga plača kupec. Prav tako kupec plača stroške notarske 
overitve podpisa in vpisa v zemljiško knjigo.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno – 

kupljeno.
3.2 Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu po-

nudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena se-

stavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik 
v roku, ki je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe in je 
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali 
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ki je določena 
v 7. točki, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe 
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega 
roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.

3.4 Posebni pogoji prodaje: kupec je dolžan začeti 
z dovoljeno gradnjo v roku treh let po sklenitvi prodajne 
pogodbe, sicer lahko Občina Brežice z izjemo višje sile 
določene s pogodbo, zaradi kršitve tega roka zahteva od 
lastnika enkratni denarni znesek v višini 10 % prodajne 
cene nepremičnine.
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3.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 
31. 12. 2013.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javnega 
zbiranja ponudb

4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje 
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini najmanj 
10 % ponujene cene za nepremičnino. Varščina se pla-
ča na podračun pri UJP Krško, št. 01209-0100008385, 
z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – GP 
(npr. 11, 12 …) OC Dobova«.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje ele-
mente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stal-
nega prebivališča oziroma sedež ponudnika,

– navedbo gradbene parcele, ki jo želi kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišč-

ne in
– navedbo številke bančnega računa za primer vra-

čila varščine.
4.3 Ponudbi morajo biti priložene naslednje listine:
– originalno potrdilo o plačilu varščine v višini naj-

manj 10 % ponujene cene,
– poslovni načrt razvoja ponudnika za naslednjih 

pet let, v katerem izkaže doseganje postavljenih kriteri-
jev iz točke 5.3,

– dokazilo o državljanstvu za fizične osebe ali izpi-
sek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe, 
star največ 30 dni, ali priglasitveni list za samostojne 
podjetnike,

– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada 
o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe,

– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih 
ni imel blokade TRR prav tako za pravne osebe in

– pri notarju overjeno pooblastilo v primeru, da se 
ponudba da po pooblaščencu.

4.4 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 
v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 21. 10. 2013, do 
11. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za na-
kup nepremičnin v OC Dobova; št. 478-40/2012, Ne 
odpiraj« Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov 
pošiljatelja ponudbe.

4.5 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih po-
nudnikov, ki v trenutku oddaje ponudbe ne bodo imeli 
poravnanih vseh obveznosti do prodajalke in obveznosti 
v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zve-
zi s plačili davkov v višini 50 eur ali več.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-

števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje iz 4. točke tega razpisa.

5.2 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upošte-
vane.

5.3 Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komi-
sija kot kriterij izbire upoštevala višino ponujene kupnine 
in izpolnjevanje ostalih naštetih kriterijev kot bistvenih 
sestavin ponudbe.

Opredelitev in vrednost kriterijev je sledeča:
– ponujena cena: do 30 točk (izklicna cena do + 5 % 

= 5 točk, 5 % – 10 % = 10 točk, 10 % do 20 % = 15 točk 
in več kot 20 % = 30 točk),

– poslovni načrt za obdobje petih let, ki obsega:
– predvideno število zaposlitev s pogodbo o za-

poslitvi: do 40 točk (do 10 zaposlitev, od tega vsaj po-
lovica za nedoločen čas = 10 točk, 10–30 zaposlitev od 
tega vsaj polovica za nedoločen čas = 20 točk, več kot 
30 zaposlitev od tega vsaj polovica za nedoločen čas = 
30 točk; kolikor bo ponudnik od tega zagotovil do 50 % 
pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prejme 

dodatnih 5 točk, ali kolikor bo zagotovil več kot 50 % 
pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prejme 
dodatnih 10 točk),

– terminski plan zagona dejavnosti: do 30 točk (v 1. 
letu = 30 točk, v 2. letu = 20 točk in v 3. letu = 10 točk).

Posamezni ponudnik lahko doseže največ 100 točk.
5.4 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj 

na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih po-
nudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali 
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko 
v roku 10 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še 
dopolnijo v posameznih elementih.

5.5 Če je med prejetimi ponudbami več najugodnej-
ših ponudb, lahko komisija pozove vse najugodnejše 
ponudnike k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravi do-
datna pogajanja.

5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti po-
stopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez 
obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni v 15 dneh po izboru.

5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti 
vrnjena v 30. dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Izbranemu ponudniku se varščina všteje v kupnino.

6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo 
moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem prime-
ru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina 
Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Vse stroške 
povezane s prenosom lastništva nepremičnine (DDV, 
notarska overitev podpisa, zemljiško knjižno izvedbo) 
nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
stroških se bo kupcu izročilo zemljiško knjižno dovolilo za 
vpis lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.

7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino 
plačati v 30 dneh od izstavitve računa. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodaj-
ne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2.

8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja 

ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-42 
(Valerija Uršič) in podatke o nepremičnini na 
tel. 07/620-55-37 (Tanja Zupan) ali e-pošti: obcina.bre-
zice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru.

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 10. 2013, ob 
12. uri, na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristo-
pijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred 
odpiranjem izkažejo z osebnim dokumentom in notarsko 
overjenim pooblastilom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je 
objavljeno na spletni strani Občine Brežice, www.bre-
zice.si.

Občina Brežice

Št. 90 Ob-3820/13

Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37,2258 Sveti 
Tomaž, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca: Občina Sveti Tomaž, 
Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž.
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2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je zemljišče s parc. št. 7/5 pa-

šnik, zemljišče pod stavbo k.o. Rakovci, v skupni izmeri 
690 m2.

Na parceli stoji starejša stanovanjska hiša s gospo-
darskim poslopjem, ki sta v zelo slabem stanju.

Zemljišče se prodaja za izhodiščno ceno 
9.624,00 EUR.

Do nepremičnine je možen dostop.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-ku-

pljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogod-
be ne bodo mogoče. Prodajalec ne odgovarja za stvarne 
in pravne napake predmeta prodaje;

– Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu po-
nudniku;

– Ponudnik mora predloži potrdilo o državljanstvu 
(samostojni podjetniki tudi izpis iz poslovnega registra) 
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe;

– Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
od izhodiščne cene;

– Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu skle-
pa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 30 dneh 
po podpisu pogodbe v enkratnem znesku;

– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe 
ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:

a) Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazi-
li in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 5. novembra 
2013, do 10. ure na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti 
Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž z oznako: »Ne odpiraj – 
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. Na 
hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov 
ponudnika.

b) Pogoji za udeležbo:
Ponudnik izpolni obrazec 1 in 2, ki sta sestavni del 

tega povabila. Ponudba mora obvezno vsebovati:
– podatke ponudnika (ime in priimek, naslov stal-

nega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno 
številko, transakcijski račun);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišče 
cene;

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene na račun Občine Sveti Tomaž, 
št. 011000100020516, sklic 00714100«. Plačana var-
ščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem 
drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti 
vrnjena v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi 
pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremič-
nine poznano;

– ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične ose-

be),
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe.

5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremični-
ne umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki 
je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se 
varščina ne vrne.

6. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 5. novembra 2013, ob 10.30 na sedežu Občine 
Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, 
ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Sveti 
Tomaž.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pri-
četkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pi-
sna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju 
ponudb.

Ponudniki – fizične osebe/samostojni podjetniki, ki 
bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb pa mora-
jo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji 
izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izbo-
ru najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po 
javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, 
se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo 
proste presoje.

7. Način in rok plačila kupnine: z izbranim ponudni-
kom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je 
izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Sveti 
Tomaž v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celo-
tne kupnine v tem roku, je bistvena sestavina pogodbe. 
Občina Sveti Tomaž bo izdala zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško 
knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse 
stroške v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo davka, 
stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na 
svoje ime).

8. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne 
pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, 
se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina 
se mu ne vrne in zapade v korist Občine Sveti Tomaž.

9. 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 nepremičnine vse 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazloži-
tve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru 
se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni 
brez obresti.

10. Podrobnejše informacije
Dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje 

lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. 02/741-66-00 
pri Hartman Zinki. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazec vloge 
je objavljeno na oglasni deski Občine Sveti Tomaž ter 
na spletni strani Občine Sveti Tomaž: http://www.sv-to-
maz.si pod aktualno.

Občina Sveti Tomaž

 Ob-3847/13

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo za-
stopa župan Peter Bossman, objavlja na podlagi Uredbe 
sve ta ES št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavi-
tvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA);

naročilo
za »Dobavo in vzpostavitev sistema  

sorpcijskega hlajenja v vrtcu Mornarček Piran  
s finančno pomočjo  

iz Jadranskega čezmejnega programa  
IPA 2007–2013«

1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 
Piran, Obalno kraška regija, Slovenija.

2. Predmet naročila: dobava, dostava, vgradnja in 
vzdrževanje opreme oziroma sistema sorpcijskega hla-
jenja, ki ga želi Občina Piran vzpostaviti v treh igralnicah 
in hodniku vrtca Mornarček Piran, Ulica IX. korpusa 40, 
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6330 Piran. Podrobne specifikacije opreme oziroma bla-
ga, ki se naroča, so navedene v razpisni dokumentaciji.

3. Maksimalna vrednost naročila: 100.000,00 EUR 
(brez DDV).

4. Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe 
posamično ali v skupini (konzorcij) ponudnikov, ki imajo 
sedež v državi članici Evropske unije ali v državi oziroma 
na ozemlju regij, ki so zajete in/ali odobrene s posebnimi 
instrumenti, ki urejajo program, po katerem je naročilo 
financirano. Vse blago, dobavljeno po tem naročilu, 
mora izvirati iz ene ali več teh držav. Na razpis se lahko 
prijavijo tudi mednarodne organizacije. Udeležbo fizičnih 
oseb neposredno urejajo posebni instrumenti, ki veljajo 
za program, po katerem je naročilo financirano.

5. Kontaktna oseba: Boris Kočevar (tel. 
+386 (0)5 671-03-26; e-pošta: boris.kocevar@piran.si).

6. Skrajni rok za oddajo ponudb je 4. 11. 2013, do 
9. ure zjutraj, na naslov naročnika.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu 
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, in na spletni 
strani, www.piran.si.

8. Dodatne informacije oziroma pojasni la/vprašanja 
najdete na spletni strani naročnika: www.piran.si.

9. Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 2013, ob 10. uri 
zjutraj, na Občini Piran.

Občina Piran
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Št. 101-45/2013-6 Ob-3729/13

Pravila Sindikata Geostroj d.d. Dimičeva 16, 
Ljub ljana, sprejeta 5. 5. 2005, ki so v hrambi pri Uprav-
ni enoti Ljub ljana, Izpostavi Bežigrad in so vpisana 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
7/2005, se z dnem 21. 8. 2013 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-3818/13

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.

Uprava: Irma Gubanec, Nada Jakopec.
Nadzorni svet: Marjeta Zevnik, Dragica Čepin, Bri-

gita Oplotnik Rajh, Jure Flerin, Branimir Piano.

Objave po Zakonu o medijih



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 81 / 4. 10. 2013 / Stran 2797 

 Ob-3791/13

Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena 
Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podje-
tnik Habjanič Simon s.p. – Moto center, Žabjak 60, 2250 
Ptuj, matična številka: 5476503000, obvešča upnike, da 
bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave 
v Uradnem listu RS, prenehal opravljati dejavnost ozi-
roma prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo 
s prenosom sub jekta samostojnega podjetnika na druž-
bo z omejeno odgovornostjo, po postopku in na način, 
kot je opredeljen v ZGD-1.

Habjanič Simon s.p.

 Ob-3825/13

Amica Linguae, Lana Meglič Kovačič, s.p., lektori-
ranje in druge storitve, kratko ime: Lana Meglič Kovačič 
s.p., Wilsonova ulica 25, 2000 Maribor, matična števil-
ka: 6081576000, davčna številka: SI98257544, skladno 
z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih 
družbah – 1 (ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo 
zainteresirano javnost obveščam, da se bo izvršilo statu-
sno preoblikovanje podjetnika v smislu 668. člena ZGD-1 
v zvezi s 667. členom ZGD-1 in na podlagi katerega bo 
izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika na novo 
ustanovljeno prevzemno gospodarsko družbo – družbo 
z omejeno odgovornostjo, kot to določa že navedeni 
668. člen ZGD-1 in sicer predvidoma dne 15. 1. 2014.

Lana Meglič Kovačič s.p.

 Ob-3833/13

Koblar Marjan s.p. Urarstvo Koblar in prodaja 
na drobno in debelo z urami, zlatim nakitom in na-

kitom iz dragih kamnov v tranzitu, skrajšana firma 
Koblar urarstvo – trgovina ure-nakit, s sedežem v Ma-
riboru, Trg revolucije 009, 2000 Maribor, matična šte-
vilka 5456589000, davčna številka 41252179, skladno 
z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih 
družbah – 1 (ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo 
zainteresirano javnost obveščam, da se bo izvršilo sta-
tusno preoblikovanje podjetnika ali v smislu 668. člena 
ZGD-1 v zvezi s 667. členom ZGD-1, na podlagi kate-
rega bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika 
na novo ustanovljeno kapitalsko družbo ali pa v smislu 
673. člena ZGD-1 v zvezi s 667. členom ZGD-1, na 
podlagi katerega bo izvršen prenos celotnega podjetja 
podjetnika na že obstoječo prevzemno kapitalsko druž-
bo, in sicer predvidoma dne 6. 1. 2014.

Koblar urarstvo – trgovina ure-nakit

 Ob-3834/13

Frizerski salon Zlata Koblar s.p., skrajšana firma 
Zlata Koblar s.p., s sedežem v Mariboru, Partizanska 
cesta 020, 2000 Maribor, matična številka 1649558000, 
davčna številka 22178236, skladno z drugim odstav-
kom 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 
(ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo zaintere-
sirano javnost obveščam, da se bo izvršilo statusno 
preoblikovanje podjetnika v smislu 668. člena ZGD-1 
v zvezi s 667. členom ZGD-1 in na podlagi katerega 
bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika na 
novo ustanovljeno kapitalsko družbo, kot to določa že 
navedeni 668. člen ZGD-1, in sicer predvidoma dne 
6. 1. 2014.

Zlata Koblar s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 1413/2013 Ob-3803/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub ljane, opr. št. 
SV-1413/2013 z dne 26. 9. 2013, je bila nepremičnina ID 
znak 2682-691-4, ki predstavlja poslovni prostor, z ozna-
ko F13-2/P.6.1, v izmeri 64,62 m2, ki se nahaja v pritličju 
poslovne stavbe, na naslovu Pot za Brdom 102, z ID št. 
objekta 691.ES, ki stoji na parc. št. 1751/10, k.o. 2682 
Brdo, last zastavitelja Andreja Lampič, stanujoča Ro-
žna dolina, Cesta X 34, Ljub ljana, na podlagi prodajne 
pogodbe št. 03/2012, z dne 5. 7. 2012 in aneksa št. 1, 
z dne 27. 7. 2012, oboje sklenjeno s prodajalcem Teh-
nološkim parkom Ljub ljana d.o.o., Tehnološki park 19, 
Ljub ljana, matična št. 5911508000, zastavljena v ko-
rist upnice Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 
c. 140, 1000 Ljub ljana, matična št. 5446546000, za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000,00 EUR, 
s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 20695/2013 Os-3621/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 20695/2013 z dne 15. 2. 2013, 
ki je 28. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič, 
opr. št. IZV 13/116 z dne 8. 4. 2013, nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 7, v pri-
tličju stanovanjske stavbe na naslovu C. 1. maja 40, 
Jesenice, v izmeri 41,83 m2, last dolžnika, zarubljena 
v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno podjetje, 
d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi 
izterjave 370,52 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 6. 9. 2013

VL 83242/2013 Os-3663/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, VL 83242/2013 z dne 24. 5. 2013, ki je po-
stal pravnomočen dne 22. 6. 2013, je bila na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršiteljice Tatjane Krivec Tav-
čar, opr. št. 6/2013 z dne 12. 7. 2013, nepremičnina, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, v iz-
meri 45,90 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na 
naslovu Tomšičeva ulica 11, Kamnik, stoječa na parc. 
št. 24/1, k.o. 1911 - Kamnik, stavba 539, last dolžnika 
Daima Mamuta, zarubljena v korist upnikov David Kole-
to, Nada Janževec, Anton Janževec, Nada Spruk, Aljo-
ša Ertl, Marko Fujan, vsi Tomšičeva ulica 11, Kamnik, 
Jelenca Bobnar, Rakitna 11, Rakitna, Alenka Jevšnik, 
Kovinarska cesta 10b, Kamnik, Julija Petek, Godič 82a, 
Stahovica, Smiljan Dobnikar, Ljub ljanska cesta 2, Ka-
mnik, Območno obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, 
Tomšičeva ulica 11, Kamnik, ki jih vse zastopa zakoni-
ta zastopnica Metalka Stanovanjske storitve, Podjetje 
za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, 
d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 131,66 EUR.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 8. 2013

VL 57044/2012 Os-3373/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Radovlji-
ci, opr. št. VL 57044/2012 z dne 6. 5. 2013 je izvršitelj 
Leon Markovčič, v korist upnika Alpdom d.d., Cankar-
jeva 1, Radovljica, zaradi izterjave 979,69 EUR, dne 
28. 5. 2013 opravil rubež nepremičnine v lasti dolžnika 
Gregorja Lovšina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 
stanovanje št. 7, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše 
št. 508, na naslovu Savska 2, 4248 Lesce, z neto tlori-
sno površino 70,00 m2.

Za omenjeno stanovanje je izvršitelj opravil za-
znambo po 91. členu ZIZ v korist istega upnika dne 
28. 5. 2013 na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ra-
dovljici, opr. št. 46668/2013 z dne 27. 5. 2013, za-

radi izterjave 1.016,40 EUR, ter dne 4. 6. 2013 na 
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. 
št. 123776/2011 z dne 31. 5. 2013, zaradi izterjave 
3.292,30 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici  

dne 13. 8. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

I 46/2013 Os-3752/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., OE Kranj, Mikloši-
čeva cesta 19, Ljub ljana, proti dolžniku Bojanu Lesko-
vec, Berggasse 6, Dunaj, ki ga zastopa odv. Boštjan 
Podgoršek, Levstikova ulica 6, Brežice, zaradi izterja-
ve 566,10 EUR s pp, sklenilo:

dolžniku Bojanu Leskovec, Berggasse 6, Dunaj, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bo-
štjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, Brežice.

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 Brežicah  
dne 30. 8. 2013

P 48/2013 Os-3643/13

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici-sve-
tnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Stevu Vukčevič, Bojanci 39, Vinica, ki ga zastopa Anton 
Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani 
dediči neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj 
umrlem Svetozaru Vrliniču, Bojanci, Vinica, zaradi pri-
znanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, 
pcto 600,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku, dne 29. 7. 2013 postavlja začasnega 
zastopnika toženi stranki: neznanim dedičem neznane-
ga prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Svetoza-
ru Vrliniču, Bojanci, Vinica.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tože-
no stranko neznane dediče neznanega prebivališča 
po neznano kje in kdaj umrlem Svetozaru Vrliniču, 
Bojanci, Vinica, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 29. 7. 2013

Objave sodišč
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P 73/2013 Os-3644/13

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodni-
ci-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Stevu Vukčevič, Bojanci 39, Vinica, ki ga za-
stopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo 
stranko neznani dediči neznanega prebivališča po ne-
znano kje in kdaj umrli Mrkich Mariji, 1219 Muriel Stt. 
Pittsburgh /3/, Pa, ZDA, zaradi priznanja lastninske 
pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 600,00 EUR, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 
29. 7. 2013 postavlja začasnega zastopnika toženi 
stranki neznanim dedičem neznanega prebivališča po 
neznano kje in kdaj umrli Mrkich Mariji, 1219 Muriel Stt. 
Pittsburgh /3/, Pa, ZDA.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko neznane dediče neznanega prebivališča po 
neznano kje in kdaj umrli Mrkich Mariji, 1219 Muriel Stt. 
Pittsburgh /3/, Pa, ZDA, vse do takrat, dokler le-ta ali 
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 29. 7. 2013

P 93/2013 Os-3645/13

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodni-
ci-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Bojana Rožman, Mala Lahinja 4, Dragatuš, 
zoper toženo stranko neznano kje živeča in neznanega 
bivališča Angela Vogrič, roj. Lakner, zadnji znani naslov 
Mar del Plata, Olavarria 2268, Buenos Aires, Argentina, 
zaradi ugotovitve lastninske pravice, pcto 600,00 EUR, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 
29. 7. 2013 postavlja začasnega zastopnika toženi 
stranki neznano kje živeči in neznanega bivališča An-
geli Vogrič, roj. Lakner, zadnji znani naslov Mal del 
Plata, Olavarria 2268, Buenos Aires, Argentina.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko neznano kje živečo in neznanega bivališča 
Angelo Vorgič, roj. Lakner, zadnji znani naslov Mal del 
Plata, Olavarria 2268, Buenos Aires, Argentina, vse do 
takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 29. 7. 2013

In 55/2012 Os-3447/13

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., 
Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, zoper dolžnika Vlada 
Šimunovič, naslov neznan (zadnje bivališče v Republiki 
Sloveniji, Mala vas pri Grosupljem 3, Grosuplje), zaradi 
izterjave 6.123,94 EUR s pp sklenilo:

za začasnega zastopnika dolžnika Vlada Šimu-
nović, Mala vas pri Grosupljem 3, Grosuplje, se ime-
nuje odvetnica mag. Aleksandra Cvikl, Kolodvorska 
ulica 12a, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 13. 8. 2013

I 235/2013 Os-3433/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljub ljana, zo-
per dolžnika Saško Kudrić, Tržaška cesta 40, Ljub ljana, 
zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo:

dolžniku Sašku Kudrić se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Sonny Bero-
nja, odvetnik v Ljub ljani, Komenskega ulica 16.

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 Ljub ljani  
dne 29. 7. 2013

VL 99970/2010 Os-3622/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka NLB, d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa 
Odvetniška pisarna Rangus, d.o.o., Resljeva cesta 25, 
Ljub ljana, proti dolžniku Bajc Ediju, Stari trg 26, Ljub-
ljana, (prej: Make up workshop pro izvodnja, trgovina 
in storitve, d.o.o., Stari trg 26, 1000 Ljub ljana, zaradi 
izterjave 6.922,66 EUR, sklenilo:

dolžniku Ediju Bajc se na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi Sara Ahlin Do-
ljak, Tovarniška cesta 3, Logatec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 6. 2013

VL 68081/2013 Os-3623/13

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 Merfinu Sadić, Stari trg 5, Trebnje, ki ga za-
stopa odv. zač. zast. Jurij Gros, Baragov trg 1, Trebnje, 
zaradi izterjave 1.799,03 EUR, sklenilo:

dolžniku Merfinu Sadić, Stari trg 5, Trebnje, 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. Jurij 
Gros, Baragov trg 1, Trebnje.

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 5. 7. 2013

VL 104691/2013 Os-3660/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za ve-
rodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kredi-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 81 / 4. 10. 2013 / Stran 2801 

tna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga 
zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, 
proti dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski dol 57A, Jareni-
na, ki ga zastopa odv. zač. zast. Primož Žontar, Partizan-
ska 23, Maribor, zaradi izterjave 8.163,26 EUR, sklenilo:

dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski dol 57A, Jare-
nina, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Primož 
Žontar, Partizanska cesta 23, Maribor.

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 16. 7. 2013

VL 86006/2013 Os-3662/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adri-
atic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub ljanska 
cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Bojanu 
Smajlovič, Boulevard de Denain 9, Paris, France, ki ga 
zastopa odv. zač. zast. Veronika Zorn Hočevar, Gor-
tanov trg 15, Koper, zaradi izterjave 4.012,79 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Bojanu Smajlovič, Boulevard de Dena-
in 9, Paris, France, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Veronika 
Zorn Hočevar, Gortanov trg 15, Koper.

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 16. 7. 2013

VL 114979/2013 Os-3690/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova 
kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, proti dolžniku Bernardu Herman, Cesta 
na Brod 020A, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Vladimir 
Bilić, Miklošičeva cesta 20, Ljub ljana, zaradi izterjave 
1.122,82 EUR, sklenilo:

dolžniku Bernardu Herman, Cesta na Brod 
020A, 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 odv. Vladimir 
Bilič, Miklošičeva 20, Ljub ljana.

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 16. 7. 2013

VL 150891/2012 Os-3719/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Sim-
bio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska 
cesta 49, Celje, ki ga zastopa odv. Levec Ivan, Pre-
šernova ulica 23, Celje, proti dolžnici Nini Džumhur, 
Sodinova ulica 1, Ljubečna, ki jo zastopa odv. zač. zast. 
Aleksander Radivojević, Glavni trg 7, Celje, zaradi izter-
jave 88,56 EUR, sklenilo:

dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, 
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 začasnega zastopnika se postavi odv. Aleksan-
der Radivojević, Glavni trg 7, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 9. 2013

I P 973/2012 Os-3603/13

Okrajno sodišče v Mariboru je dne 3. 9. 2013 na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP (Ur. l. 
RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke 
Nataše Gorjup, Kosarjeva 43, Maribor, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Gorjup iz Maribora, zoper toženo 
stranko Nikola Petrovič, Plominska 36, Rabac, Republi-
ka Hrvaška, zaradi plačila 5.947,20 EUR, toženi stranki 
postavilo začasnega zastopnika odvetnika Roberta Pun-
gerla, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, do-
kler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 4. 9. 2013

In 2228/2011 Os-3691/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Bibijani Šilc v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Andreja 
Černic, Endlicharjeva ulica 7, Maribor - dostava; Tatjane 
Drezgić, Ulica Vita Kraigherja 20, Maribor - dostava, ki 
jo zastopa odv. Martina Geč, Ulica Heroja Bračiča 14, 
Maribor, zaradi izterjave upnikove denarne tejatve v sku-
pni višini 941,50 EUR s pp, o postavitvi začasnega 
zastopnika dolžnici Tatjani Drezgić izven naroka 6. 9. 
2013 sklenilo:

dolžnici Drezgić Tatjani, Ulica Vita Kraigher-
ja 20, Maribor, 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 odvetnica 
Martina Geč, Ulica Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 6. 9. 2013
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IV P 41/2013 Os-3125/13

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom 
opr. št. IV P 41/2013 z dne 2. 7. 2013, toženi stranki 
Petru Kosu, katere bivališče je neznano, postavilo za-
časnega zastopnika odvetnika Toneta Kozelja, Glavni 
trg 39, Slovenj Gradec.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v po-
stopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu  
dne 2. 7. 2013

Oklici dedičem

D 265/2011 Os-3423/13

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Jožefu Siard, rojen 24. 1. 1935, 
državljan Republike Slovenije, poročen, umrl 14. 7. 
2011, nazadnje stanujoč Rojska cesta 13, Domžale.

Dediči I. dednega reda (vdova in potomci zapustni-
ka) so se dedovanju odpovedali.

Pozivajo se neznani dediči II. in III. dednega reda, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo 
k dedovanju po pokojniku.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 19. 8. 2013

D 157/2012 Os-3471/13

Preklic
V zapuščinski zadevi po pok. Sedmak Antonu, Ko-

ritnice 12, ki je umrl dne 11. 8. 1973 (razglasitev za mr-
tvega na podlagi sklepa N 14/2011), se preklicuje oklic 
dedičem, ki je bil dne 12. 10. 2012 objavljen v razgla-
snem delu Uradnega lista RS, št. 77.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 22. 8. 2013

D 5/2012 Os-3295/13

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Noč Valentinu, rojenem 11. 2. 
1882, nazadnje stanujoč Javorniški Rovt št. 7, Jesenice, 
ki je umrl dne 21. 10. 1955.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Javorni-
ški Rovt.

Ker zapustnikovi dediči niso znani, sodišče na pod-
lagi določila 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Noč Valentinu, 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 2. 7. 2013

D 216/2013 Os-3513/13

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Popodey Mathäusu (Popodi Mat-
thäusu), rojenem 17. 9. 1810, nazadnje stanujoč Rate-
če 60, ki je umrl dne 28. 4. 1885.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Rateče.
Ker zapustnikovi dediči niso znani, sodišče na pod-

lagi določila 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Popodey Mathäusu, naj se priglasijo pri naslovnem so-
dišču 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 27. 8. 2013

III D 1726/2010 Os-3551/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Mariji Oblak, roj. 30. 3. 1910, umrli 
28. 6. 1961, nazadnje stanujoči 1127 E 63 St., Cleve-
land, Ohio, drž. ZDA.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot dediči po pokojni 
poleg njenih bratov prišli v poštev tudi dediči po njenem 
pokojnem možu Ernestu James Oblaku, roj. 14. 8. 1910, 
ki je zapustnico preživel in umrl dne 14. 9. 1980. Podatki 
o njegovih morebitnih dedičih sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) dediče po pok. Ernestu 
James Oblaku ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine po pok. Oblak Mariji poziva, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 28. 8. 2013

D 377/2013 Os-3436/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Petrovčič Mariji, pok. Janeza, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Čepovan 101, ki je bila s sklepom 
naslovnega sodišča opr. št. N 21/2012 z dne 24. 5. 2013 
razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 1. 1. 
1971.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 2. 7. 2013

Oklici pogrešanih

N 24/2013 Os-3738/13

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem se vodi posto-
pek v nepravdni zadevi predlagatelja Antona Podržaj, 
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Šolska ulica 5, Velike Lašče, zaradi razglasitve pogreša-
ne Marije Novak, rojene 10. 12. 1879, stanujoče Laze 5, 
Krka, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Ignacij 
Zajc, Laze 14, Krka, za mrtvo.

Za pogrešano Marijo Novak se je izgubila vsaka 
sled.

Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi, kakor tudi 
vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešane Marije 
Novak, 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 18. 9. 2013

N 32/2013 Os-3632/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega Ivana Pečarja, sina Ivana, Osp 82, 
Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 9. 9. 2013

N 20/2012 Os-3633/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Ivana Beliča, sina Ivana, ne-
znanega bivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 9. 9. 2013

N 36/2013 Os-3664/13

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gatelja Štefana Benka, Hotiza, Grede 2, v teku postopek 
za razglasitev za mrtvo pogrešano Sabino Bauce, rojena 
Štuhec, roj. 12. 8. 1922 v Šprincu 123, očetu Josipu in 
materi Ani Štuhec roj. Benko, nazadnje stanujoča 16 
Rue Dominiquer de Florence, 81 000 Albi, Francija, se-
daj neznanega bivališča.

Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj 
vedo o njenem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču 
v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Lendavi  
dne 10. 9. 2013

N 15/2013 Os-3739/13

Jože Vihtolič, roj. 22. 2. 1894, nazadnje stan. Liti-
ja 110, Litija, je pogrešan od leta 1945.

Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse druge, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, naj to sporočijo predla-
gatelju Ferdinandu Tičar, Šmarska cesta 18, Litija, ali 
podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od objave raz-
glasa, ker bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo za 
mrtvega.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 18. 9. 2013

N 479/20143 Os-3665/13

Pred Okrajnim sodiščem v Ljub ljani se vodi po-
stopek v nepravdni zadevi predlagateljice Republike 
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zaradi 
razglasitve pogrešanega Jožeta – Franceta Palme-ja, 
roj. dne 1. 1. 1921, zadnje znano prebivališče v Sloveniji 
Studenec, sedaj Ig, za mrtvega.

Nasprotni udeleženec je vpisan kot solastnik nepre-
mičnin parc. št. 89/1 in 89/13, k.o. Mekinje, na podlagi 
sklepa o dedovanju z dne 28. 7. 1962, v zadnjih petih 
letih o njem ni poročila, od njegovega rojstva pa je 
preteklo že več kot 90 let. Zadnji znan naslov v ZDA je 
naveden v zemljiški knjigi.

Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi vedeli karkoli o njegovem življenju, ozi-
roma smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku 
3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po 
preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 10. 9. 2013

N 57/2013 Os-3154/13

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi neprav-
dni postopek na predlog predlagateljice Elektro Slovenija 
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Sago d.o.o., 
Jama 44, Mavčiče, zoper nasprotnega udeleženca Ano 
Sagadin in Franca Sagadin, zaradi razglasitve za mrtvega.

O pogrešancih je znano, da sta prebivala v Dobrov-
cah, Miklavž na Dravskem polju, njuno stalno prebiva-
lišče pa bi bilo lahko tudi na naslovu Ulica talcev 10, 
Miklavž na Dravskem polju. V zemljiški knjigi sta vpisana 
kot lastnika nepremičnine (travnik) v katastrski občini 
Rogoza, ki sta jo kupila v letu 1936.

Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasita, 
kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti po-
grešancev, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev 
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku nave-
denega roka pogrešana razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 1. 7. 2013

Kolektivni delovni spori

X Pd 276/2013 Os-3790/13

Delovno sodišče v Kopru na podlagi 51. člena Za-
kona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) 
obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden ko-
lektivni delovni spor med predlagateljem Svet delavcev 
Adriatic-Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljub ljanska 
cesta št. 3, Koper, ki jo zastopa Matjaž Kezunovič, od-
vetnik iz Kopra ter nasprotnim udeležencem Adriatic 
Slovenica, d.d., Ljub ljanska cesta št. 3/a, Koper, v zvezi 
z imenovanjem arbitra.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udelež-
bo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave, lahko pa tudi 
ves čas postopka.

Narok za imenovanje arbitra je razpisan za dne 
18. 10. 2013 ob 9. uri, v razpravni dvorani št. 133/I. 
nadstropje.

Delovno sodišče v Kopru  
dne 24. 9. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Arsenovič Nina, Kerenčičeva 7, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 50500066234, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-192

Franc Zoran, Vratja vas 12C, Apače, zavarovalno 
polico, št. 50500094133, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-141

Hlebec Nina, Kolonija 11, Mokronog, zavarovalno 
polico, št. 50500079828, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gny-332322

Huzjan Tadeja, Pod gozdom cesta 6, Grosuplje, za-
varovalno polico, št. 50500128811, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. m-140

Janžič Lidija, Ulica Pohorskega bataljona 32, Zgor-
nja Polskava, zavarovalno polico, št. 50500096601, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. m-182

Javoršek Branko, Kadilnikova ulica 1, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500066079, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnz-332321

Jelen Boštjan, Ulica 1. junija 33, Trbovlje, zavaro-
valno polico, št. 50500037923, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnr-332329

Leskovar Karmen, Tomšičeva ulica 12, Slovenska 
Bistrica, zavarovalno polico, št. 50500042896, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m-154

Marc Sandra, Fizine 15, Portorož - Portorose, za-
varovalno polico, št. 50500006595, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnn-332408

Merdonik Zdenko, Vinarska pot 40, Ruše, zavaro-
valno polico, št. 50500128304, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-153

Miran Vrhovnik, Sveti Danijel 21, Šentjanž pri Dra-
vogradu, zavarovalno polico, št. 50500060875, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv-332325

Muhvič Marjeta, Ulica Malči Beličeve 87, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 40 301006343 - izdana na ime 
Turek Marjeta, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnq-332330

Nemet Damir, Koseskega ulica 15, Ljub ljana, zava-
rovalno polico, št. 40 301006342, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnp-332331

Podlogar Janez, Logarji 4, Velike Lašče, zavaro-
valno polico, št. 50500040719, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnu-332301

Rebernak Adrijana, Čopova 23, Celje, zavarovalno 
polico, št. 50500027612, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnj-332337

Senekovič Vlado, Kamniška Graba 5, Kamnica, za-
varovalno polico, št. 50500045532, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnw-332299

Simović Helena, Selo 64A, Črniče, zavarovalno po-
lico, št. 50500041399, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnf-332291

Šipek Jožica, Ruperče 35A, Malečnik, zavaroval-
no polico, št. 41601005160, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-171

Šmalc Franc, Ložarjeva ulica 21, Ljub ljana – Čr-
nuče, zavarovalno polico, št. 01 02001624, REN-POL, 
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnh-332289

Preklici

Trbižan Boštjan, Sečovlje 55A, Sečovlje - Sicciole, 
zavarovalno polico, št. 50500012834, izdala zavaroval-
nica Slovenica Življenje. gns-332328

Zajfrid Kaja, Grajenšča 59, Ptuj, zavarovalno poli-
co, št. 50500098373, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
m-207

Zavec Andrej, Cesta na Ostrožno 98, Celje, zavaro-
valno polico, št. 50500099314, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gni-332338

Zupanič Danilo, Štrihovec 64A, Šentilj v Slovenskih 
goricah, zavarovalno polico, št. 50500116332, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m-155

Žužek Jože, Dvorska vas 20, Velike Lašče, zavaro-
valno polico, št. NAL-POL-01 06013522, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica. gnu-332326

Spričevala preklicujejo

Arvaj Luka, Zoisova ulica 46, Kranj, indeks, 
št. 20110008, izdala Pravna fakulteta. gnd-332318

Banfič Petra, Lošca 37, Vrhnika, spričevalo 9. ra-
zreda OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika, izdano leta 2010. 
gnj-332287

Bertok Kristina, Pahorjeva 63, Koper - Capodistria, 
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Šmarje pri Kopru, 
izdano leta 2006. gnn-332258

Božjak Nejc, Opekarna 2A, Trbovlje, indeks, izdala 
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljub ljani, 
leto izdaje 2012. gne-332267

Cimerlajt Špela, Frana Kovačiča 1, Maribor, in-
deks, št. F0028512, izdala Filozofska fakulteta, Mari-
bor. m-199

Dražnik Julian Philipp, Ulica Prekmurske čete 139, 
Črenšovci, indeks, št. F0032108, izdala Univerza v Ma-
riboru. gnu-332276

Ferjančič Andraž, Goče 9, Vipava, spričeva-
lo 9. razreda Osnovne šole Vipava, izdano leta 2008. 
gny-332272

Gaber Valeska, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2012. 
gnc-332269

Gombar Polonca, Renkovci 112C, Turnišče, indeks, 
št. 81678741, izdala EPF, Maribor. m-201

Grum Janez, Kamogoriška cesta 67, Ljub ljana, 
indeks, št. 23100285, izdala Fakulteta za strojništvo. 
gne-332317

Guček Domen, Kongresni trg 15, Ljub ljana, spriče-
valo 1. letnika Srednje medijske in grafične šole v Ljub-
ljani, izdano leta 2010. gnb-332270

Hacin Teja, Radvanjska cesta 56, Maribor, indeks, 
št. 81684883, izdala EPF, Maribor. m-178

Korpar Danilo, Industrijska ulica 20, Maribor, za-
ključno spričevalo Andragoškega zavoda, smer kuharski 
pomočnik, izdano leta 1992. m-185

Kosev Kostadin, Vrhovčeva ulica 3, Ljub ljana, 
indeks, št. 41210239, izdala Medicinska fakulteta. 
gnn-332333

Krajnc Maja, Majeričeva 3, Maribor, maturitetno 
spričevalo Biotehniške šole, smer vrtnarski tehnik, izda-
no leta 2009. m-195
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Krisper Eva Margareta, Krivec 1, Ljub ljana, indeks, 
št. 20090211, izdala Pravna fakulteta. gnr-332304

Kurinčič Zala, Na livadi 11, Vrhnika, spričeva-
lo o končani OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2002. 
gnx-332277

Lakner Nina, Cankarjeva cesta 14, Kamnik, indeks, 
št. 20050178, izdala Pravna fakulteta. gnh-332314

Nemec Dejan, Suhadole 61A, Komenda, indeks, 
št. 81686643, izdala EPF Maribor. m-190

Novak Tjaša, Koblarji 84, Stara Cerkev, spričevalo 
o končani OŠ Zbora odposlancev. gnz-332300

Pavletič Nina, Prušnikova ulica 4, Maribor, diplomo 
EPF, Maribor, izdana leta 2010. m-165

Pavlič Peter, Pameče 186, Slovenj Gradec, spri-
čevalo o opravljenem rednem usposabljanju voznikov, 
veljavno do 10. 9. 2019, izdajatelj AMZS d.d., izdano 
leta 2013. gnk-332336

Radivojević Aleksander, Kmetijska ulica 1B, Mari-
bor, indeks, št. 81677380, izdala EPF, Maribor. m-175

Smrkolj Nina, Perkova ulica 1, Domžale, indeks, 
št. 20040566, izdala Pravna fakulteta, Ljub ljana, leto 
izdaje 2004. gnw-332253

Šeruga Marko, Žolgarjeva 16, Maribor, indeks, 
št. 81686126, izdala EPF, Maribor. m-196

Špan Robert, Doropolje 18, Planina pri Sevnici, 
preklic ideksa, št. 18041064, Filozofska fakulteta, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 59/13, z dne 12. 7. 2013. 
gng-332252

Španbauer Kaja, Norički vrh 19, Gornja Radgona, 
indeks, št. F0036937, izdala Filozofska fakulteta, Mari-
bor. m-184

Uhan Jernej, Dolenja Nemška vas 29, Trebnje, spri-
čevalo o strokovni usposobljenosti upravljalca prevozov, 
izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, šte-
vilka 802779, izdano leta 2013. gnw-332274

Zakrajšek Matija, Videm 12, Videm - Dobrepolje, 
indeks, št. 23070274, izdala Fakulteta za strojništvo. 
gnl-332335

Žnidarič Tamara, Ekartova 28A, Miklavž na Dra-
vskem polju, indeks, št. 81672897, izdala EPF, Maribor. 
m-203

Drugo preklicujejo

Ahlin Žan, Prešernova ulica 9, Grosuplje, študent-
sko izkaznico, št. 18121384, izdala Filozofska fakulteta. 
gnn-332308

Antlej Matjaž, Pristava pri Lesičnem 9B, Podče-
trtek, študentsko izkaznico, št. 81670150, izdala EPF, 
Maribor. m-187

Anžur Tihomir, Jakopičeva ulica 2, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. N1006704, izdala Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko, Maribor. m-206

Arvaj Luka, Zoisova ulica 46, Kranj, študent-
sko izkaznico, št. 20110008, izdala Pravna fakulteta. 
gnc-332319

AS Domžale d.o.o., Ljub ljanska cesta 1, Domžale, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022735000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnl-332264

Borislav Stojaković s.p., Liboje 42, Petrov-
če, potrdilo za voznika Milorada Majkića, šte-
vilka 009474/BGD72-2-3800/2011, izdala Obrtna zbor-
nica Slovenije, dne 12. 9. 2011. gnq-332259

Bujan Klemen, Prisojna 12, Velenje, študentsko 
izkaznico, št. 09090069, izdala Fakulteta za pomorstvo 
in promet, Univerza v Ljub ljani. gnj-332312

Butolen Urška, Žetale 42, Žetale, študentsko izka-
znico, št. 81670398, izdala EPF, Maribor. m-176

Cehner Matjaž, Vizore 1C, Nova Cerkev, študentsko 
izkaznico, št. E5013276, izdala FERI, Maribor. m-186

Curk Samo, Vinarje 34, Maribor, študentsko izka-
znico, št. N1006795, izdala FNM. m-151

Čerčinović Željko, Cesta zmage 105, Maribor, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1080500031416000, izda-
jatelj Cetis. m-173

Černe Matija, Vetovlje 45K, Šempeter pri Gorici, 
študentsko izkaznico, št. 27005486, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko. gns-332257

Čugura Tanja, Jamska cesta 18, Postojna, študent-
sko izkaznico, št. 41070241, izdala Medicinska fakulte-
ta. gnl-332260

DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, licen-
co, številka GE003797/05367/009, registrska številka 
KR-DZ-566. gnm-332309

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, licenco, 
številka 011475/036, za tovorno vozilo MAN, registrska 
številka CE DV 469, serijska številka licence 00318558. 
gnt-332327

DMK Transport, Mladen Jović s.p., Kvedrova 
cesta 36, Ljub ljana, licenco, št. 009442, za mednarodni 
prevoz blaga v cestnem prometu, izdala Obrtna zbornica 
Slovenije, veljavna do 24. 10. 2013. gnz-332250

Emeršič Tadej, Gerečja vas 26, Hajdina, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500034358000, izdajatelj 
Cetis. m-156

Esih Matic, Žička cesta 8, Slovenske Konjice, štu-
dentsko izkaznico, št. 41030047, izdala Medicinska fa-
kulteta. gnf-332316

Ferlič Bojana, Zgornji Duplek 105A, Spodnji Du-
plek, študentsko izkaznico, št. 81666078, izdala EPF, 
Maribor. m-144

Fiedler Kaja, Šentiljska cesta 60, Ceršak, študent-
sko izkaznico, št. F0015929, izdala Filozofska fakulteta, 
Maribor. m-146

Frangež Andrej Martin, Zgornje Jablane 36, Cirkov-
ce, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1008305. 
m-200

FRICUS Špedicija d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 
6000 Koper, licence: številka: XGE004248/03998/002, 
za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 
DS-712; številka: XGE004248/03998/006, za vo-
zilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP NP-617; 
številka: XGE004248/03998/007, za vozilo: Mer-
cedes Actros 1841L, reg. št.: KP ZV-256; šte-
vilka: XGE004248/03998/017, za vozilo: Mer-
cedes Actros 1841L, reg. št.: KP 48-39H; šte-
vilka: XGE004248/03998/020, za vozilo: Mer-
cedes Actros 1841L, reg. št.: KP 47-68H; šte-
vilka: XGE004248/03998/021, za vozilo: Mer-
cedes Actros 1841L, reg. št.: KP 47-83H; šte-
vilka: XGE004248/03998/026, za vozilo: Mer-
cedes Actros 1841L, reg. št.: KP 54-72J; števil-
ka: XGE004248/03998/037, za vozilo: Merce-
des Actros 1841L, reg. št.: KP 85-62Z; števil-
ka: XGE004248/03998/039, za vozilo: Merce-
des Actros 1841L, reg. št.: KP 85-67Z; števil-
ka: XGE004248/03998/048, za vozilo: Merce-
des Actros 1836L, reg. št.: KP M8-693; števil-
ka: XGE004248/03998/052, za vozilo: Merce-
des Actros 1841L, reg. št.: KP 57-31V; števil-
ka: XGE004248/03998/090, za vozilo: Merce-
des Actros 1841L, reg. št.: KP KE-352; številka: 
XGE004248/03998/111, za vozilo: Mercedes Actros 
1841L, reg. št.: KP FK-952. Ob-3792/13
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Gombar Polonca, Renkovci 112C, Turnišče, štu-
dentsko izkaznico, št. 81678741, izdala EPF, Maribor. 
m-202

Gradič Patricija, Lažišče 4, Dobje pri Planini, štu-
dentsko izkaznico, št. 4910006, izdal GEA College. 
gng-332315

Hacin Teja, Radvanjska cesta 56, Maribor, študent-
sko izkaznico, št. 81684883, izdala EPF, Maribor. m-177

Hafner Ulrik s.p., Partizanska cesta 33, Kranj, li-
cenci, številka 009412/003, za vozilo iveco 100E/18, 
registrska številka KR B7-202, in številka 009412/004, 
za vozilo MAN 15.224, registrska številka KR H7-909. 
gny-332297

Hafner Ulrik s.p., Partizanska cesta 33, Kranj, li-
cenco, številka 009412/006, za vozilo mercedes-benz 
atego, registrska številka KR CV-929. gnx-332298

Hernavs Nuša, Ulica Mersijev 10, Rogatec, študent-
sko izkaznico, št. F007504, izdala Filozofska fakulteta, 
Maribor. m-147

Hojski Danijel, Zgornji Duplek 49, Spodnji Duplek, 
študentsko izkaznico, št. G1012264, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo Maribor. m-197

Hrženjak Marina, Janševa ulica 20, Mengeš, štu-
dentsko izkaznico, št. 49110009, izdal GEA College. 
gnm-332263

Ipavic Ester, Kongresni trg 4, Ljub ljana, dijaško iz-
kaznico, izdala Gimnazija Vič. gnx-332273

Janežič Matic, Črna pri Kamniku 19, Kamnik, štu-
dentsko izkaznico, št. 26203543, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo. gnt-332302

Jelen Ariana, Ribiška ulica 11, Slovenska Bistrica, 
potrdilo o znanju nemškega jezika, izdajatelj Državni iz-
pitni center, številka Z121/J52/610543, izdano leta 2012. 
gnp-332256

Jocić Milan, Lapajnetova ulica 32, Idrija, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500034174000, izdajatelj 
Cetis d.d. gnd-332268

Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske Toplice, li-
cenco, številka 012468, za vozilo 012468/002, serijska 
številka 03222 39. gnx-332323

Jurečič Simon, Lipe 15, Ljub ljana, službeno izka-
znico, št. 01786, Ministrstvo za obrambo. gnp-332281

Jurečič Simon, Lipe 15, Ljub ljana, izkaznico ribi-
škega čuvaja, št. 0238, izdalo Ministrstvo za kmetijstvo. 
gns-332282

Jurjevec Rok, Varpolje 18, Rečica ob Savinji, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500008470011, izda-
jatelj Cetis d.d. gnr-332254

Kac Petra, Zgornji Duplek 70, Spodnji Duplek, štu-
dentsko izkaznico, št. G1017719, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo, Maribor. m-180

Kastelic Matic, Drnovo 3A, Krško, študentsko izka-
znico, št. 26110488, izdala Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo. gno-332332

Katalenić David, Rakovlje 24, Braslovče, študent-
sko izkaznico, št. 23110680, izdala Fakulteta za strojni-
štvo. gnq-332255

Kiraly Peter, Mlinska 7, Lendava - Lendva, študent-
sko izkaznico, št. 30804079, izdala Medicinska fakulte-
ta, Maribor. m-172

Kline Lena, Štrosmajerjeva 13, Maribor, študent-
sko izkaznico, št. 18011224, izdala Filozofska fakulteta. 
gnm-332284

Kmetec Matija, Podvinci 40, Ptuj, študentsko iz-
kaznico, št. S1011700, izdala Univerza v Mariboru. 
gnh-332339

Kolar Darja, Zdole 41, Kozje, študentsko izkaznico, 
št. 71110092, izdala Biotehniška fakulteta. gnq-332280

Kolenc Leon, Triglavska ulica 14, Domžale, štu-
dentsko izkaznico, št. 01005524, izdala Pedagoška fa-
kulteta. gng-332265

Kosev Kostadin, Vrhovčeva ulica 3, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41210239, izdala Medicinska fa-
kulteta. gnm-332334

Kozlevčar Patrik, Gregorčičeva cesta 1A, Ilirska 
Bistrica, certifikata za varnostnika, številka C1171/2008, 
izdan v Ljub ljani, dne 4. 12. 2008, izdala Zbornica za 
razvoj zasebnega varovanja. gnw-332278

Krajnc Tajda, Prešernova ulica 2, Muta, študent-
sko izkaznico, št. 18121357, izdala Filozofska fakulteta. 
gnq-332305

Krajnc Tomaž, Mavčiče 125, Mavčiče, licenco za 
vzdrževanje zrakoplova, DEL-66, številka 0001457. 
gnl-332310

Krevh Denisa, Podgorje 87, Podgorje, študentsko 
izkaznico, št. E1003372, izdala Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Maribor. m-148

Krulec Klemen, Dobrna 32B, Dobrna, študentsko 
izkaznico, št. E1032796, izdala FERI. m-142

Lampreht Katja, Šercerjeve brigade 5, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. S1007596, izdala Fakulteta za 
strojništvo, Maribor. m-181

Lašič Tina, Ptujska cesta 4, Rače, študentsko iz-
kaznico, št. 41980157, izdala Medicinska fakulteta. 
gnr-332279

Lavrin Teja, Spodnji Šemnik 16, Kisovec, študent-
sko izkaznico, št. 71110400, izdala Biotehniška fakulte-
ta. gnw-332324

Lesjak Gregor, Za Kalvarijo 128, Maribor, študent-
sko izkaznico, št. G1008465, izdala FG, Maribor. m-188

Lesjak Matic, Most na Soči 40, Most na Soči, štu-
dentsko izkaznico, št. 63100430, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnl-332285

Levec Mitja, Muljava 15, Mengeš, potrdilo o opra-
vljenem preizkusu znanja odgovorne osebe v cestnem 
prometu, št. 615669, izdano 2001, izdal Inter Es. 
gnz-332296

Ljubec Tamara, Nova vas pri Markovcih 77, Mar-
kovci, študentsko izkaznico, št. 81685125, izdala EPF, 
Maribor. m-152

Marković Tanja, Prade cesta XIII/8, Koper - Capo-
distria, študentsko izkaznico, št. 30810940, izdala Me-
dicinska fakulteta, Maribor. m-164

Marn Katarina, Jezero 4, Trebnje, študentsko iz-
kaznico, št. 31270189, izdala Fakulteta za farmacijo. 
gnv-332275

Mihelič Vastl Bea, Ožbalt 35, Ožbalt, študentsko 
izkaznico, št. E1066931, izdala FERI, Maribor. m-149

Miksič Blaž, Zelena 22, Maribor, študentsko izkazni-
co, št. E1068643, izdala FERI, Maribor. m-166

Milovanović Petar, Sončna ulica 27, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, študentsko izkaznico, št. 41100077, izdala 
Medicinska fakulteta. gnb-332320

Mratinković Barbara, Ljub ljanska cesta 29, Celje, 
študentsko izkaznico, št. 18070483, izdala Filozofska 
fakulteta. gnb-332295

Nemec Lea, Brezovica na Bizeljskem 20A, Bizelj-
sko, študentsko izkaznico, št. 63060220, izdala Fakulte-
ta za računalništvo in informatiko. gnn-332283

Neubauer Patrick, Trčova 195, Malečnik, dijaško 
izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1008250. m-170

Nežič Jernej, Nedelica 153, Turnišče, študentsko 
izkaznico, št. E1029958, izdala FERI, Maribor. m-189

Odlazek Domen, Beričevo 61, Dol pri Ljub ljani, 
študentsko izkaznico, št. 49120008, izdal GEA College. 
gng-332294
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Pakiž Ana, Celovška cesta 287, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 20060236, izdala Pravna fakulteta. 
gnu-332251

PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljub ljana, 
izvod licence št. GE004737/02909/044, za tovorno vo-
zilo, z reg. oznako LJ SC 425. gns-332307

Pogačar Anja, Čapova ulica 18, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 49120030, izdal Gea College. gnf-332266

Polič Biserka, Šentiljska 114, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. 30804369, izdala Medicinska fakulteta. 
m-158

Pratnekar Dona, Velika Pirešica 17, Žalec, študent-
sko izkaznico, št. F0028118, izdala Filozofska falulteta, 
Maribor. m-167

Pupić Izidor, Viniška cesta 18B, Črnomelj, študent-
sko izkaznico, št. 93605477, izdala Fakulteta za grad-
beništvo, Univerza v Mariboru. m-159

Puzigaća Luka, Gosposka 7, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. 30808178, izdala Medicinska fakulteta, 
Maribor. m-168

Raškovič Nataša, Erjavčeva ulica 26, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. G1004586, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo, Maribor. m-198

Ravnjak Luka, Kajuhova cesta 7A, Šoštanj, študent-
sko izkaznico, št. 83063301, izdala EPF, Maribor. m-143

Rolih Mojca, Koseze 36A, Ilirska Bistrica, študent-
sko izkaznico, št. 01009029, izdala Pedagoška fakulte-
ta, Univerza v Ljub ljani. gnj-332262

Sevšek Gregor, Apače 281, Kidričevo, študent-
sko izkaznico, št. 22122109, izdala Fakulteta za šport. 
gnk-332261

Sirše Mateja, Grajska vas 48, Gomilsko, študentsko 
izkaznico, št. 30805836, izdala Medicinska fakulteta. 
m-169

Slekovec Timotej, Cvetlična ulica 2, Radenci, štu-
dentsko izkaznico, št. F0014614. m-160

Slemenjak Nives, Šmartno 144A, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu, študentsko izkaznico, št. 20060318, izdala 
Pravna fakulteta, Ljub ljana. gnk-332311

Speiser Polona, Keršičeva cesta 19A, Trbovlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 19418474, izdala Ekonomska fa-
kulteta, Ljub ljana. gni-332313

Stokić Suzana, Breg pri Polzeli 212, Polzela, štu-
dentsko izkaznico, št. K2000228, izdala Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor. m-191

Subotić Jakopanec Ines, Dovce 16A, Rakek, štu-
dentsko izkaznico, št. 26106882, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo (izdana na priimek Subotić). 
gni-332288

Sušnik Tjaša, Čopova ulica 9, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. F0027597, izdala Filozofska fakulteta, Ma-
ribor. m-179

Šinko Žiga, Soteška pot 88, Domžale, študentsko 
izkaznico, št. 63080152, izdala Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko. gns-332303

Šket Anja, Celestrina 4, Celje, študentsko izkazni-
co, št. 81686168, izdala EPF, Maribor. m-205

Štavbar Tina, Borštnikova ulica 86, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 18080880, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnk-332286

Štinek Sara, Nad tovarno 16, Prebold, študentsko 
izkaznico, št. 30807069, izdala Medinska fakulteta, Ma-
ribor. m-174

Štravs Anja, Vrbje 83, Žalec, študentsko izkaznico, 
št. 81662632, izdala EPF, Maribor. m-150

Šubic Urban, Mestni trg 1, Slovenske Konjice, di-
jaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1012597. 
m-163

Tomaževič Zala, Dorfarje 3, Žabnica, študentsko 
izkaznico, št. 30809872, izdala Medicinska fakulteta, 
Maribor. m-157

Toure Luise, Zgornja Selnica 31C, Selnica ob Dravi, 
študentsko izkaznico, št. F0027810, izdala Filozofska 
fakulteta, Maribor. m-183

Veber Nuša, Vinarje 21A, Zgornja Ložnica, študent-
sko izkaznico, št. F0019149, izdala Filozofska fakulteta, 
Maribor. m-145

Velimirović Maja, Ulica Istrskega odreda 12, Por-
torož - Portorose, študentsko izkaznico, št. 41120217, 
izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljub ljani. 
gnd-332293

Vičič Eva, Novakova ulica 3, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 41070248, izdala Medicinska fakulteta. 
gng-332290

Vinter David, Korenjak 28b, Zavrč, študentsko izka-
znico, št. F0028987, izdala Filozofska fakulteta Maribor. 
m-193

Voh Erik, Špengova 29A, Ruše, dijaško izkaznico, 
izdala SERŠ, Maribor, št. 8233317. m-161

Volarič Amadeja, Smast 46, Kobarid, študentsko 
izkaznico, št. 71100097, izdala Biotehniška fakulteta. 
gnp-332306

Zupanek Tjaša, Trdinova 5, Domžale, študentsko 
izkaznico, št. 31080210, izdala Fakulteta za farmacijo. 
gnz-332271

Žmegač Tadej, Ljub ljanska cesta 88, Rače, štu-
dentsko izkaznico, št. 93649363, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo, Maribor. m-194

Žnidarič Tamara, Ekartova 28a, Miklavž na Dra-
vskem polju, študentsko izkaznico, št. 81672897, izdala 
EPF, Maribor. m-204

Žuran Anja, Cesta v Rogozo 8, Miklavž na Dra-
vskem polju, študentsko izkaznico, št. 81603282, izdala 
EPF. m-162
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