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Javni razpisi
Št. 4301-34/2011

Ob-4455/13

Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto
2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
(Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in
110/11 – ZDIU12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavlja
podaljšanje veljavnosti javnega razpisa
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2015
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo
(oznaka: DOLB 3, v nadaljevanju: javni razpis)
1. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2015
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/11, z dne 1. 7. 2011,
se podaljša do izvedbe desetega odpiranja v marcu
2014.
2. Vloge za deseto odpiranje morajo biti oddane
najkasneje do 6. 3. 2014 na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
3. Deseto odpiranje vlog se bo pričelo v petek,
14. 3. 2014.
4. V javnem razpisu DOLB 3 se zamenja Ministrstvo
za gospodarstvo (oznaka: MG) z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (oznaka: MZIP).
5. V javnem razpisu DOLB 3 se zamenja naslov
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana z Langusovo ulico 4,
1535 Ljubljana.
6. Vloge morajo biti oddane in označene na način,
kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (dosegljiva
tudi na spletni strani: www.mzip.gov.si).
7. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen
v veljavi.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Št. 188/2013

Ob-4473/13
Spremembe

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije objavlja spremembo javnega razpisa za

sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja.
Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja (Uradni list
RS, št. 94/13, objavljen dne 15. 11. 2013 – v nadaljevanju: javni razpis) se spremeni:
1. V točki 4.2. »Merila za izbor«, javnega razpisa se
spremeni seštevek skupaj možnih točk.
1.1. Seštevek skupaj možnih točk naveden v zadnji
vrstici tabele meril,
»Seštevek skupaj možnih točk: 80«
se spremeni,
»Seštevek skupaj možnih točk: 75«
1.2. Besedilo, v točki 4.2. javnega razpisa, navedeno v tretjem odstavku:
»Največje možno skupno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezni projekt, je osemdeset točk.
Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj petinštirideset točk.«
se spremeni,
»Največje možno skupno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezni projekt, je petinsedemdeset
točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj štirideset točk.
1.3. Prvi stavek besedila, v točki 4.2. javnega razpisa, naveden v zadnjem (četrtem) odstavku:
»Komisija bo med projekte, ki so dosegli najmanj
petinštirideset točk, razdelila sredstva glede na število
doseženih točk po padajočem vrstnem redu v okviru
posameznih skupin zavodov, ki so določene v 5. točki
razpisa, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za
javni razpis.«
se spremeni,
»Komisija bo med projekte, ki so dosegli najmanj
štirideset točk, razdelila sredstva glede na število doseženih točk po padajočem vrstnem redu v okviru posameznih skupin zavodov, ki so določene v 5. točki
razpisa, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev
za javni razpis.
2. V točki 6. »Upravičeni stroški« se črta zadnji
stavek točke.
2.1. Črta se besedilo:
»Prijavitelj mora za projekte, ki se izvajajo v okviru
tega programa, voditi ločeno računovodsko evidenco.«
3. V točki 7. »Način predložitve vloge in rok za oddajo« se spremeni rok za oddajo vloge.
3.1. Besedilo navedeno v drugem odstavku 7. točke:
»Rok za oddajo vloge je 16. 12. 2013.«
se spremeni,
»Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2014.«
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4. V točki 8. »Obravnava vlog, obveščanje o njihovi
ustreznosti in izbor zavodov« se spremeni predviden
delovni dan odpiranja vlog.
4.1. Besedilo, navedeno v prvem stavku, prvega
odstavka, 8. točke javnega razpisa: »Odpiranje vlog se
bo začelo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog, to je 19. 12. 2013, v prostorih Javnega sklada
RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.«
se spremeni,
»Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog, to je 15. 1. 2014, v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
5. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (http://www.sklad-kadri.si).
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-4436/13
Obvestilo o zaprtju razpisa
E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica,
objavlja, da je javni razpis z oznako Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe
zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki je bil objavljen 8. 11. 2013 v Uradnem listu RS,
št. 92/13, zaprt. Zaprtje razpisa začne veljati z dnem
objave tega obvestila.
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.
Ob-4493/13
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo,
69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA,
87/11 – ZAvMS in 47/12; v nadaljnjem besedilu: ZMed),
104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem besedilu:
ZUJIK) ter 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik), Ministrstvo za kulturo RS objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev
v letu 2014 (JPR –MV–2014)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, predmet in ciliji javnega razpisa
Namen Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu
2014 (oznaka: JPR –MV–2014; v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom
ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na
področju medijev.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah:
tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže,
raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije;
– pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje,
oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene
ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.
Pri radijskih in televizijskih programih se ne sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
– zabavne programske vsebine oziroma oddaje;
– športne programske vsebine oziroma oddaje ter
– programske vsebine oziroma oddaje, ki vsebujejo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot 20 % od
celotne dolžine oddaje.
Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve, vzpostavitve ali delovanja medija.
Cilji javnega razpisa:
– zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega
obveščanja in do obveščenosti;
– zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev
oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, posebej tistih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter ljudem s posebnimi potrebami;
– ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter slovenskega jezika;
– vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju
medijev, medijske refleksije umetnosti in kulture ter kulture javnega dialoga;
– utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj
izobraževanja in znanosti.
3. Področja javnega razpisa
Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
– področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (v nadaljnjem besedilu: Področje A);
– področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega,
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (v nadaljnjem besedilu: Področje B).
4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu in upravičenost do sredstev
4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in
televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj medija
mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta;
– pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov
(v nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih
projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju
uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali
televizijskih programov in javno predvajani.
Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu pogodbe
o financiranju in izvedbi projekta z ministrstvom izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
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– da s projektom, ki ga prijavlja oziroma ga je prijavil
na javni razpis, ne kandidira na kateremkoli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva.
4.2 Na področje sofinanciranja programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega
radijskega ali televizijskega programa (Področje B) se
lahko prijavijo izključno:
– izdajatelji radijskih ali televizijskih programov
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ter
– neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti
bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni
v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega,
študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa in javno predvajani.
Status programa posebnega pomena mora biti pridobljen (po posebnem postopku na podlagi ZMed) najpozneje na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih
programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa).
4.3 Na javni razpis se ne more prijaviti:
– prijavitelj, ki nima izpolnjenih vseh pogodbenih
obveznosti do ministrstva ali njegovega proračunskega
uporabnika;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana.
4.4 Pogoji sodelovanja so predmet preverjanja pred
začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki pogojev
sodelovanja ne izpolnjujejo, bodo zavržene.
4.5 Razpisanih sredstev ne morejo pridobiti:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena
ZMed, kot so celovečerni TV filmi, kratko in srednjemetražni dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni
igrano-dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni eksperimentalni ter animirani filmi, kulturno-umetniške in
razvedrilne serije ter nanizanke;
– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih;
– projekti prijaviteljev, ki so za prijavljen projekt že
pridobili sredstva iz drugih javnih virov v višini najmanj
50 % od celotne predračunske vrednosti projekta;
– projekti, ki na podlagi ocenjevanja po razpisnih
merilih ne dosežejo vsaj polovice vseh možnih točk;
– projekti, ki niso v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
5. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 1.550.000,00 EUR, od tega je za:
– področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter
elektronskih publikacij (Področje A) okvirno na voljo
500.000,00 EUR;
– področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega,
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (Področje B) okvirno na voljo 1.050.000,00 EUR.
Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna
Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR
na Področju A oziroma 80.000,00 EUR na Področju B.
Posamezni projekt bo lahko sofinanciran v največ 50-odstotnem deležu upravičenih stroškov iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma do naj-
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več 30.000,00 EUR na Področju A in do največ
80.000,00 EUR na Področju B.
Posamezni projekt je lahko sofinanciran tudi iz drugih javnih virov, vendar javni viri skupaj ne smejo presegati 50 % vseh upravičenih stroškov projekta.
6. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 14. 1. 2014.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi samo en projekt. Če prijavitelj prijavi več kot en projekt (pošlje več
vlog), bo obravnavana le tista vloga, ki bo prispela prva,
vse nadaljnje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je
oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge,
razen če gre za dopolnitve vloge, kar mora biti označeno na ovojnici. Če bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več
vlog, bodo vse vloge zavržene.
Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na
javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse
vloge zavržene.
Prijavitelj mora oddati en izvod vloge v papirnati/tiskani obliki na predpisanem prijavnem obrazcu z obveznimi sestavinami vloge, ki je del razpisne dokumentacije, in eno elektronsko kopijo skenirane vloge na ustreznem nosilcu slike in zvoka. Vloga mora biti sestavljena
v skladu z 9. točko javnega razpisa. Vloga mora biti
vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov.
Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo RS,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je
na prednji strani označena s pripisom »Ne odpiraj –
Prijava na Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2014«. Na
zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov
prijavitelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 14. 1. 2014, in
vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki
bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno dne
14. 1. 2014. Osebno oddane vloge bodo upoštevane
kot pravočasne, če bodo oddane v vložišču ministrstva
do vključno dne 14. 1. 2014. Nepravočasne vloge bodo
zavržene.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka.
Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis
in vlogo se nanaša.
Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vsebin, s katerimi je kandidiral za sofinanciranje in bodo
realizirane v letu 2014, v obsegu, kot jih je navedel v vlogi. Izdajatelji radijskih in televizijskih programov morajo
programske vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike
in zvoka.
Vsi podatki iz vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali
ocene vloge na podlagi razpisnih meril.
Prijavitelj se mora glede na to, da je oddal vlogo
na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost,
da njegova vloga ne bo odobrena. Vsi stroški prijave na
javni razpis bremenijo prijavitelja.
Z oddajo vloge prijavitelj potrjuje, da se strinja
z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
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7. Odpiranje in pregled vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje
vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi,
ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje
v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba),
in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena
oseba, minister zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in
vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik.
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni
strani ministrstva.
8. Ocenjevanje projektov
V sofinanciranje bodo lahko sprejeti le projekti tistih
prijaviteljev, ki na podlagi ocenjevanja po v nadaljevanju
navedenih razpisnih merilih dosežejo vsaj polovico vseh
možnih točk. Izmed projektov, ki dosežejo vsaj polovico
vseh možnih točk, bodo glede na višino razpoložljivih
sredstev v sofinanciranje sprejeti tisti projekti, ki bodo
v postopku izbire oziroma ocenjevanja dosegli višje
število točk.
8.1. Merila za ocenjevanje programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter
elektronskih publikacij (Področje A):
8.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin
tiskanih medijev:
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost
avtorske obravnave (40 točk);
– pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost (20 točk);
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin (10 točk);
– povprečno število objavljenih izvirnih člankov
v posamezni številki (10 točk);
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);
– povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev (5 točk);
– pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);
– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije (2 točki).
Možnih je 100 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 500 točk.
8.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij:
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost
avtorske obravnave (40 točk);
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in
jezika (20 točk);
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete (15 točk);
– pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine (10 točk);
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– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);
– pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);
– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije (2 točki).
Možnih je 100 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 500 točk.
8.2. Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega,
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (Področje B):
– pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin (25 točk);
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost
avtorske obravnave (40 točk);
– pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine (10 točk);
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja
strpnosti (10 točk);
– omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih
(10 točk);
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);
– pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);
– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije (2 točki);
– nepridobitnost programa (5 točk).
Možnih je 115 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 575 točk.
8.3 Način ocenjevanja projektov
Vsak član strokovne komisije samostojno oceni in
točkuje vsak posamezen projekt. Skupno število točk,
ki jih prejme posamezen projekt, predstavlja vsoto točk,
ki so jih posameznemu projektu dodelili vsi člani strokovne komisije.
Če je posamezen član strokovne komisije pri določenem projektu v konfliktu interesov, projekta ne sme
ocenjevati in se izloči iz ocenjevanja. V tem primeru se
seštevku točk preostalih članov strokovne komisije pri
vsakem posameznem razpisnem merilu prišteje povprečje tega seštevka.
Strokovna komisija na podlagi doseženih točk in
razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov
sredstev. Končno odločitev o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega
projekta na podlagi predloga strokovne komisije sprejme
minister.
Merila so natančneje definirana v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
9. Sestava vloge
Obvezne sestavine vloge so:
1. Prijavni obrazec (obrazec 1);
2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obrazec 2);
3. Finančna konstrukcija (obrazec 3);
4. Obvezne izjave prijavitelja projekta (obrazec 4);
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5. Obvezne priloge;
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!).
Obvezne sestavine vloge morajo biti izpolnjene čitljivo in v skladu z Navodili prijaviteljem za izdelavo vloge.
Vloga, ki ne bo vsebovala vseh zgoraj naštetih
obveznih sestavin oziroma obvezne sestavine vloge
ne bodo v celoti izpolnjene, bo šteta za nepopolno,
prijavitelj pa bo pozvan k dopolnitvi vloge. V primeru,
da vloga v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi ne bo
ustrezno dopolnjena, bo zavržena in ne bo vsebinsko
obravnavana.
Izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra Republike Slovenije ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti.
Omenjeno dokazilo, ki ni starejše od 30 dni, lahko z namenom pospešitve postopka pregleda vlog priloži tudi
prijavitelj sam (ta priloga ni obvezna).
Prijavitelji morajo pri sestavi vloge upoštevati Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge.
Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge se štejejo
za del razpisne dokumentacije.
10. Obdobje za porabo sredstev
Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo
z ministrstvom podpisali pogodbe o financiranju in izvedbi projektov, morajo zahtevke za izplačilo oddati
najkasneje do 1. 10. 2014, vsa pridobljena sredstva pa
porabiti do 31. 12. 2014.
11. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo le uveljavljani in izkazani upravičeni stroški.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na
podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
11.1 V finančni konstrukciji (obrazec 3) lahko prijavitelj navede le upravičene stroške.
Upravičeni stroški so neposredni stroški, ki so potrebni za produkcijo programskih vsebin projekta, opredeljeni v prijavi prijavitelja, ter so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti.
Med upravičene stroške štejejo:
– stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo
prijavljenega projekta (avtorji prispevkov, fotografi, karikaturisti, radijski in televizijski voditelji, snemalno osebje). Pri stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure,
ko je zaposleni izvajal aktivnosti, namenjene projektu;
– stroški drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom (stroški avtorjev prispevkov, fotografov,
karikaturistov, radijskih in televizijskih voditeljev, snemalnega osebja, potni stroški, ki so nastali pri izvajanju
projekta ter so povezani s produkcijo vsebin).
Prijavitelj, ki bo izbran v sofinanciranje in s katerim
bo sklenjena pogodba o financiranju in izvedbi projekta,
bo moral vse upravičene stroške, ki jih bo uveljavljal
v okviru zahtevka za izplačilo in zaključnega vsebinskega in finančnega poročila, izkazati z dokazili o nastanku
stroška in dokazili o plačilu stroška (potrdila o izvedenih
plačilih).
Kot dokazila o nastanku stroška je pri stroških osebja potrebno priložiti izjave zaposlenih o opravljenih urah
(po mesecih) za potrebe projekta in kopije plačilnih list.
Pri stroških drugih storitev, ki so neposredno povezane
s projektom, štejejo kot dokazila o nastanku stroška kopije prejetih računov o opravljenih storitvah, na katerih
mora biti označeno, da je kopija enaka originalu, ter
avtorske in druge pogodbe …
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Kot potrdila o izvedenih plačilih pri stroških osebja
štejejo izpiski bančnih transakcijskih računov, iz katerih
so razvidna nakazila plač zaposlenim, ter plačila davkov
in prispevkov oziroma potrdilo Davčne uprave RS, da so
plačani vsi davki in druge obvezne dajatve. Pri stroških
drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom,
kot potrdila o izvedenih plačilih štejejo izpiski bančnih
transakcijskih računov, iz katerih so razvidna plačila računov in nakazila avtorskih honorarjev skupaj z davki in
prispevki ter druga ustrezna potrdila o izvedenih plačilih.
Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja
projekta ali pozneje ugotovilo, da je prijavitelj račun oziroma drugo dokazilo o nastanku stroška, ki ga je uveljavil kot strošek tega projekta, uveljavil še pri kateremkoli
drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do
prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že
prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V primeru, da prijavitelj računa oziroma drugega dokazila o nastanku stroška ne uveljavlja v celoti, mora to
opredeliti in navesti, v kakšnem odstotku ga uveljavlja.
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo oziroma zaključnega vsebinskega in finančnega poročila ne najde neposredne
povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta,
oziroma če ugotovi, da nastali strošek ni povezan z izvedbo projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja,
lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška
za izvedbo projekta.
11.2 Neupravičeni stroški niso predmet sofinanciranja, prijavitelj jih krije sam in jih tudi ne sme navesti
v finančni konstrukciji.
Če bo prijavitelj v finančni konstrukciji navedel tudi
neupravičene stroške, se bo v primeru, da bo izbran
v sofinanciranje, vrednost projekta znižala za višino v finančni konstrukciji navedenih neupravičenih stroškov.
Med neupravičene stroške sodijo:
– davek na dodano vrednost za davčne zavezance
po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11,
38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12 in 46/13 – ZIPRS1314-A);
– stroški distribucije;
– stroški tiska;
– stroški promocije in prikazovanja;
– stroški storitev agencijskih novic;
– stroški informacijskih in telekomunikacijskih storitev;
– stroški kostumografije, maske in scenografije;
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški najema, lizinga ali nakupa osnovnih sredstev (snemalna
oprema, računalniška oprema, vozila …);
– stroški nadomestil, plačanih kolektivnim organizacijam za varstvo avtorske in sorodnih pravic;
– režijski stroški (amortizacija, stroški materiala,
stroški administracije, stroški računovodskih in finančnih storitev – npr. stroški zavarovanja ter stroški kreditov
in drugih finančnih transakcij …);
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z izvedbo projekta oziroma nastankom sofinancirane programske vsebine.
12. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo najpozneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog (glej točko 7. javnega razpisa),
prispelih na javni razpis, pisno obvestilo prijavitelja
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu strokovne komisije, obvestilo pa lahko
vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu bo
določen rok, do katerega ima prijavitelj možnost, da se
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izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko pošlje
tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog
sofinanciranja projektov.
Na podlagi končnega predloga strokovne komisije
minister izda o vsaki formalno ustrezni vlogi, prispeli na
javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta.
Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odobritvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in
izvedbi projektov.
Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe
vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim
odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena
zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni na
spletni strani ministrstva.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge;
– prijavni obrazec z obveznimi sestavinami vloge.
Razpisna dokumentacija je objavljena in zainteresiranim osebam dostopna na spletni strani ministrstva.
14. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in
pojasnil v zvezi z javnim razpisom:
– Matej Srdinšek Firm, tel. 01/369-58-82, e-pošta:
matej.srdinsek-firm@gov.si;
– Minka Jerebič, tel. 01/369-59-14, e-pošta: minka.jerebic@gov.si.
Uradne ure ministrstva za posredovanje informacij
po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji
udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale dne 20. 12.
2013, ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo RS,
Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
Opozorilo!
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka
JPR-MV-2014, je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka
javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu
s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa,
oznaka JPR-MV-2014, zmanjša obseg sredstev, ki so
v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa,
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene
pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Ministrstvo za kulturo
Ob-4495/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno 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 kulturnih 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 javnih kulturnih programov na področju
filmskih festivalov, ki jih bo v letih 2014–2017
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-VP-FF)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa, oznaka JPR-VP-FF, je
sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju
filmskih festivalov, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju
od 2014 do vključno 2017.
V javnem razpisu uporabljeni in zapisani izrazi
v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Cilj javnega razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev filmskih festivalov s spremljevalnimi dejavnostmi in
drugimi programskimi dejavnostmi, ki zagotavljajo izvajanje programov za čim večjo dostopnost in razširjanje
kulturnih avdiovizualnih in filmskih vsebin.
Izvedba programa poteka z javnim prikazovanjem
kakovostnih filmov, avdiovizualnih del in povezanih vsebin iz nacionalne kinematografije, evropskih kinematografij in kinematografij tretjih držav, organiziranjem srečanj,
delavnic in tematskih predstavitev ter drugih programskih
dejavnosti, ki se izvajajo na način, primerljiv z izvajanjem
javne službe. Poudarek je na kontinuiranem prispevku
izvajalcev k razvoju avdiovizualne kulture, različnih občinstev in ciljnih skupin ter filmske pismenosti. Cilj javnega
razpisa izhaja iz ciljev Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK13-17, Uradni list RS,
št. 99/13), med katerimi je višja gledanost kakovostnih
slovenskih in evropskih kinematografskih in avdiovizualnih del kinematografij tretjih držav.
Izbrani bodo največ štirje izvajalci.
4. Razlaga pojmov
Filmski festival s spremljevalnimi dejavnostmi je
program izvajalca, ki obsega javno predstavitev filmov,
avdiovizualnih del in programskih dejavnosti (delavnice,
srečanja, tematske predstavitve, pogovori z avtorji, posamične projekcije izven festivalskih, ipd) ob sodelovanju filmskih avtorjev, ustvarjalcev in drugih profesionalnih sodelavcev ter izvedbo samega filmskega festivala
v zgoščenem časovnem obdobju. Namen programa je,
da se predstavita aktualna, tematsko ali kako drugače
specifično opredeljena filmska in avdiovizualna produkcija in ustvarjanje. Javno predvajanje filmov mora ustrezati profesionalnim standardom prikazovanja.
Po vsebini, zasnovi in obsegu predstavlja zaključeno celoto programskih dejavnosti.
5. Pogoji sodelovanja
Upravičene osebe:
5.1. Kandidirajo lahko nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
ter delujejo na področju javnega razpisa.
5.2. Posamezni prijavitelj lahko kandidira samo
z enim programom.
5.3. V okviru sofinanciranega večletnega programa
mora prijavitelj zagotovljati javno predvajanje v slovenskem jeziku.
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5.4. Prijavitelj mora izkazati izvedbo filmskih festivalov s spremljevalnimi dejavnostmi in drugimi programskimi dejavnostmi s področja javnega razpisa najmanj
v obdobju treh let od 2011 do vključno 2013, in sicer
mora v povprečju za vsako leto izkazati uvrstitev najmanj 25 celovečernih filmov oziroma 50 kratkih filmov
v festivalski program, izvedbo najmanj petih programskih dejavnosti ter udeležbo tujih gostov.
5.5. Prijavitelji, ki na dan prijave na javni razpis, niso
realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do ministrstva po lastni krivdi ali imajo neporavnane obveznosti
z ministrstvom in z njegovimi proračunskimi uporabniki
(npr. Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije, Filmski studio Viba film Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Slovenska kinoteka) ne morejo kandidirati na tem javnem
razpisu oziroma ne morejo biti sprejeti v sofinanciranje.
5.6. Prijavljeni program ne sme vključevati istih programskih dejavnosti, za katere so prijavitelji že pridobili
sredstva, vezana na proračun ministrstva (Ministrstvo
za kulturo, Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Javni sklad za kulturne dejavnosti).
Projekti, ki bodo sprejeti v sofinanciranje na podlagi Rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje filmskih
festivalov v Republiki Sloveniji Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije, ne morejo
biti sprejeti v sofinanciranje.
5.7. Skupna višina sofinanciranja iz državnega
ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati
70 % predračunske vrednosti programa.
V primeru, da prijavitelj z istim projektom ali z istim
programom sodeluje na drugih javnih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega ali lokalnih proračunov
ali virov EU, ali je sredstva že pridobil bodisi na javnih
razpisih bodisi v okviru rednega financiranja, mora to
dejstvo najaviti v obrazložitvi finančne konstrukcije programa. V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo
kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in
zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo.
6. Pravilo de minimis
Sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (v
nadaljevanju: Uredba). (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.
pdf)
V primeru, da se bo v času do sklenitve pogodbe
Uredba spremenila in dopolnila, se bodo upoštevale
spremembe Uredbe.
7. Predvidena vrednost javnega razpisa: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, oznaka JPR-VP-FF,
je 110.000,00 EUR za leto 2014, 130.000 EUR za leto
2015, 160.000 EUR za leto 2016 in 170.000 EUR za leto
2017. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
131150 – Art kino in nakup filmov.
8. Višina sofinanciranja: zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega programa ne sme preseči 50 %
vseh predvidenih stroškov.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nujno potrebni za
uspešno izvedbo programa in so vezani na izvedbo programa, opredeljeni v prijavi prijavitelja, skladni z načeli
dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti, in sicer:
– splošni stroški delovanja izvajalca programa, ki so
nastali v povezavi z izvedbo programa (stroški elektrike,
ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije,
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pisarniški stroški) in predstavljajo največ 10 % celotne
vrednosti programa,
– stroški dela zaposlenih, ki na letni ravni ne presegajo 50 % vseh predvidenih stroškov dela vseh zaposlenih na letni ravni,
– programsko materialni stroški (stroški licenčnih
pravic za predvajanje filmov, honorarji članov izvajalskih
ekip in gostov, najem prostorov, stroški organizacije in
izvedb strokovnih srečanj/programskih dejavnosti, najem tehnike in storitev, stroški prehrane in nočitev, stroški promocije, stroški prevozov in zavarovanj).
Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka,
– stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja.
10. Obvezna dokazila k prijavi:
1. Obvezna dokazila so:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge,
– obrazec št. 2 – finančni načrt,
– obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega načrta, vključno s specifikacijo predvidenih prihodkov in
odhodkov,
– obrazec št. 4 – vsebinska predstavitev programa,
– obrazec št. 5 – predstavitev izvedenih projektov, vključno z medijskimi zapisi,
– izjave o pravilnosti podatkov in izpolnjevanju
pogojev razpisa.
11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje
minister za kulturo.
Prijavitelji, ki se prijavijo na javni razpis s formalno
nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva 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 programa spremeni odločitev in z izvajalcem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
12. Razpisna merila
Program, prijavljen na javni razpis, oznaka
JPR-VP-FF, se ocenjuje z naslednjimi merili:
Število
možnih
točk
1. Ocena referenčnosti prijavitelja

25

a. povprečje obsega izvedenih projektov v zadnjih treh letih glede na obseg prikazanih filmov
in programskih dejavnosti iz nacionalne kinematografije, evropskih kinematografij in kinematografije
tretjih držav:
– število prikazanih filmov: do 25 celovečernih filmov ali do 50 kratkometražnih filmov = 2,5 točk
– število prikazanih filmov: nad 25 celovečernih filmov ali nad 50 kratkometražnih filmov = 5 točk
– število programskih dejavnosti (delavnice, srečanja, tematske predstavitve, pogovori z avtorji,
posamične projekcije izven festivalskih, ipd): do 5 = 2,5 točk
– število programskih dejavnosti (delavnice, srečanja, tematske predstavitve, pogovori z avtorji,
posamične projekcije izven festivalskih, ipd): nad 5 = 5 točk

10

b. pomembnost in vloga programa oziroma projektov za razvoj in dvig filmske in avdiovizualne
kulture v zadnjih treh letih

10
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Število
možnih
točk
c. odmevnost izvedenih projektov glede na medijske zapise: upoštevajo se zapisi iz dnevnega tiska
na nacionalni in lokalni ravni ter periodike, radijske in televizijske objave, reportaže, objave spletnih
medijev

5

2. Ocena programske zasnove

65

a. specifičnost in izvirnost programa predstavitev kakovostnih filmov in avdiovizualnih del, zlasti
iz nacionalne kinematografije, evropskih kinematografij in kinematografij tretjih držav

10

b. načrtovani obseg filmskih projekcij in projekcij avdiovizualnih del
– število prikazanih filmov: do 25 celovečernih filmov ali do 50 kratkometražnih filmov = 2,5 točk
– število prikazanih filmov: nad 25 celovečernih filmov ali nad 50 kratkometražnih filmov = 5 točk

5

c. načrtovano sodelovanje gostov glede na njihovo število, njihovo avtorsko ali strokovno
sodelovanje pri predstavljenih projektih

10

d. programske dejavnosti s področja razvoja filmskega občinstva, filmske pismenosti:
– število programskih dejavnosti (delavnice, srečanja, tematske predstavitve, pogovori z avtorji,
posamične projekcije izven festivalskih, ipd): do 5 = 2 točki
– število programskih dejavnosti (delavnice, srečanja, tematske predstavitve, pogovori z avtorji,
posamične projekcije izven festivalskih, ipd): nad 5 = 4 točke

4

e. kvaliteta in izvirnost programskih dejavnosti

6

f. vključitev vsebin s področja filmske vzgoje ter ocena glede na njihovo kvaliteto in izvirnost

10

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

10

h. prispevek programa k razvoju filmske in avdiovizualne kulture

10

3. Ocena finančnega načrta

10

a. utemeljenost finančnega načrta glede na oddane priloge in dokazila

10

Skupaj:

100
Merila so ovrednotena s točkami, pri čemer je pri
posameznem merilu navedena najvišja možna višina
prejetih točk. Pri merilu 1a je skupno število točk 10
in predstavlja seštevek doseženih točk glede na izkazani obseg prikazanih filmov in programskih dejavnosti.
Najvišje možno število vseh prejetih točk je 100 točk.
13. Postopek ocenjevanja
Ocenjevanje in ovrednotenje vlog, prispelih na javni
razpis, oznaka JPR-VP-FF, opravi strokovna komisija za
avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov (Uradni list RS, št. 42/10).
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje, vendar morajo doseči najmanj
81 točk od 100 možnih točk. Izbrani bodo največ štirje
(4) izvajalci. Višina financiranja bo dodeljena glede na
višino ocene ob upoštevanju največ 50 % sofinanciranja predvidenih stroškov in dovoljenega najvišjega
zneska financiranja, pri čemer bo strokovna komisija pri
oblikovanju predloga upoštevala ustreznost finančne
izvedljivosti predlaganega programa. Dokončni izbor bo
opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Z izvajalcem izbranega programa bo na podlagi
odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja javnega
razpisa. Ob letnem pozivu k predložitvi programa za naslednje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb,
ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem
sklenjeni dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena
dokončen obseg programa v posameznem letu in dokončna višina sredstev za izvedbo programa v določenem letu ter opredeljene druge morebitne spremembe,
vezane na izvedbo izbranega programa in pogodbeno
razmerje. Dokončna višina sredstev za posamezno leto
se določi na podlagi pregleda realizacije pogodbe in
vsebinskega ovrednotenja ter okvira sredstev, name-
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njenih javnemu razpisu v posameznem proračunskem
letu. Izvajalec izbranega programa mora skozi celotno
obdobje trajanja javnega razpisa izpolnjevati pogoje javnega razpisa.
14. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014,
2015, 2016 in 2017 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko in pogoji izplačil, opredeljenimi
v pogodbi o sofinanciranju kulturnih programov, in na
podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
15. Razpisni rok: javni razpis, oznaka JPR-VP-FF,
se prične 13. 12. 2013 in se zaključi 13. 1. 2014.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa, oznaka JPR-VP-FF,
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog),
– navodila za izdelavo prijave vloge,
– vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa, oznaka JPR-VP-FF.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
17. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih
obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13. 1. 2014,
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti
kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
razpis z oznako JPR-VP-FF. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež),
ko je prijavitelj pravna oseba, oziroma v primeru, ko je
prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov.
18. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 13. 1. 2014 oziroma do tega dne ni bila
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni
ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje
tudi vloga, ki je na javni razpis prispela kot formalno
nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu
javnega 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 dopolnitev nanaša.
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Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, 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 se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
19. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, o datumu katerega bodo prijavitelji
obveščeni na spletni strani ministrstva. 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
javnega razpisa, oznaka JPR-VP-FF, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka javnega razpisa, oznaka JPR-VP-FF, je ministrstvo
dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem
proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Če
se v času izvedbe postopka javnega razpisa, oznaka
JPR-VP-FF, zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem
proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne
zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa, oznaka JPR-VP-FF,
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora kulturnih
programov v skladu s spremembami proračuna zniža
obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno
pogodbo o financiranju programa.
20. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil v zvezi z javnim razpisom: Irena Ostrouška,
tel. 01/369-59-78, e-pošta: irena.ostrouska@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
21. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo
oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva,
Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 16.
Ministrstvo za kulturo
Št. 5440-21/2013

Ob-4505/13

Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
(UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spre-
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membami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
UPB4, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl. US, 21/13
– ZVRS-G in 47/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13
Odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI
2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, št. 97/01 – ZSDP,
27/02 Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/2003 – ZOPA) in
sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni
razpis za izbor operacij, št OP RČV 3/2/009-0-MIZŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Razvoj kadrov v športu«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov
in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2:
Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja
kadrov v športu. Javni razpis je razdeljen v tri vsebinske
sklope, ki se smiselno medsebojno povezujejo in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo kariero
ter znanstveno-raziskovalnim delom.
Vsebina javnega razpisa je bila prepoznana kot
ena izmed prioritetnih nalog v Nacionalnem programu
športa, kjer se posebna pozornost namenja povečanju
kakovosti in konkurenčnosti strokovnega kadra z vzpostavitvijo odgovornosti posameznikov pri delu v športu
ter s tem povečanju njihovih kompetenc. Po drugi strani
pa je pomembnost vsebine razvidna tudi v Smernicah
EU o dualni karieri vrhunskih športnikov, za katere je
pomembno, da po zaključku aktivne športne kariere
pridobijo formalno izobrazbo ali usposobljenost, in na
ta način svoja znanja uporabljajo pri nadaljnjem delu
v športu.
Namen javnega razpisa je dvigniti nivo usposobljenosti za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti
na trgu dela ter povečati strokovni razvoj delavcev na
področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi.

Št.

104 / 13. 12. 2013 /

Stran

3333

Cilj javnega razpisa je doseči sinergije med razvojem mlajšega vrhunskega kadra na področju športa in
uveljavljenih strokovnjakov (trenerjev), spodbuditi razvoj
dvojne kariere vrhunskih športnikov in njihov bolj usmerjen in »mehak« prehod iz vrhunske tekmovalne kariere
v kariero športnih strokovnjakov pri nadaljnjem razvoju
športa v Sloveniji ter povezati znanstveno-raziskovalno
delo na področju športa s strokovnim delom vrhunskih
trenerjev v praksi in tako omogočiti neposreden prenos
spoznanj in novega znanja v njihovo neposredno delo,
kakor tudi rast in razvoj kadrov, ki delajo z mlajšimi starostnimi kategorijami.
Cilj javnega razpisa bo prijavitelj lahko dosegel le
s prijavo vseh treh vsebinskih sklopov, ki so:
– Sklop A
– Vsebinski sklop je namenjen rasti znanja na
področju športa in neposredni vključenosti novih znanstveno-raziskovalnih spoznanj v prakso.
– Ciljna skupina so posamezniki, ki so vključeni
v podiplomski študij na področju kineziologije ali drugih
interdisciplinarnih ved, povezanih z razvojem športnega rezultata (medicina, psihologija …). Posamezniki, ki
bodo vključeni v projekt, bodo neposredno sodelovali pri
koordinaciji in izvedbi merilnih postopkov, analiziranju
pridobljenih podatkov, interpretaciji spoznanj in svetovanju športnikom in trenerjem pri nadaljnjem treningu.
– Z namenom doseganja cilja projekta se bo moral prijavitelj povezovati z javnimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji ter tudi drugimi ponudniki
meritev na področju Slovenije.
– V okviru tega sklopa bodo predvidoma izbrani 3
posamezniki, ki bodo vključeni v projekt, skladno z zgoraj navedeno vsebino.
– Sklop B
– Vsebinski sklop je namenjen vrhunskim športnikom po zaključku športne kariere, ki bodo morali v obdobju trajanja projekta pridobiti ustrezno izobrazbo za delo
v športu ali ustrezno usposobljenost na najvišji ravni,
v skladu z Zakonom o športu. Vrhunski športniki, vključeni v projekt, bodo sodelovali tudi v aktivnostih, namenjenih spodbujanju zdravega načina življenja s športom.
– Z namenom doseganja cilja projekta se bo moral prijavitelj povezovati s tistimi nacionalnimi panožnimi
športnimi zvezami, iz katerih prihajajo vrhunski športniki,
ki jih prijavlja v okviru projekta.
– V okviru tega sklopa bodo predvidoma izbrani
4 posamezniki, ki bodo vključeni v izobraževanje ali
usposabljanje z namenom doseganja večje zaposljivosti
in mobilnosti na trgu dela.
– Sklop C
– Vsebinski sklop je namenjen vrhunskim trenerjem, ki bodo v prvi polovici trajanja projekta vključeni v usmerjeno visoko-kakovostno interdisciplinarno
strokovno usposabljanje (Fakulteta za šport, Inštitut za
šport, Znanstveno-raziskovalno središče v Kopru, Olimpijski komite Slovenije, tuji strokovnjaki idr.). Usposabljanje bo organizirano v obliki 8-tih modulov, ki jih potrdi
Olimpijski komite Slovenije. V drugi polovici pa bodo
pridobljena strokovna znanja prenašali na trenerje, vključene v projekt Nacionalnih panožnih športnih šol. Zaradi
zagotavljanja uspešnega pridobivanja interdisciplinarnega znanja in njegovega prenašanja na trenerje je skozi
celotno obdobje projekta pomembno tudi pridobivanje
izkušenj skozi delo osebnih trenerjev športnikov, trenerjev klubov in reprezentanc.
– Z namenom doseganja cilja projekta se bo moral prijavitelj povezovati s tistimi nacionalnimi panožnimi
športnimi zvezami, iz katerih prihajajo vrhunski trenerji,
ki jih prijavlja v okviru projekta (konzorcijski partnerji).
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– Vsebinski sklop je razdeljen na tri podsklope:
C1 – individualni športi, C2 – kolektivni športi in C3 –
miselni športi.
– V okviru tega sklopa bo skupaj izbranih predvidoma 19 posameznikov in sicer iz vsake prijavljene
panoge po eden, od tega največ 2 trenerja za športnike
invalide. V podsklopu C1 bo izbranih predvidoma 13 posameznikov, v podsklopu C2 predvidoma 5 posameznikov in podsklopu C3 predvidoma 1 posameznik. Izbrani
posamezniki bodo kot uveljavljeni strokovnjaki (trenerji)
bistveno prispevali k prenosu znanj in kompetenc na
mlajši vrhunski kader na področju športa.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelj
Za sofinanciranje lahko kandidirajo:
– javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu
o zavodih,
– društva in njihova združenja, registrirana po Zakonu o društvih,
– univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov,
– ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah.
Na javni razpis se lahko prijavi organizacija, ki
v imenu konzorcija partnerjev prijavi projekt. Konzorcij
svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo projekta
opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je priložena k razpisni dokumentaciji. V imenu konzorcija se na
javni razpis prijavi organizacija (poslovodeči konzorcijski
partner), ki je v imenu konzorcija podpisnik pogodbe in
je odgovoren za izvedbo projekta ter poročanje o izvajanju projekta v skladu s pogodbo. Posamezni konzorcijski
partnerji se lahko prijavijo le v okviru enega konzorcija.
3.2 Osnovni pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da je
prijavitelj in morebitni aktivni partnerji:
– registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registriran,
– ima poravnane davke, prispevke in druge zapadle
obveznosti do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen in iste stroške sofinanciran iz
drugih sredstev,
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje
projekta, torej ne nastopa kot posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper
njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno
poravnavo ali likvidacijo,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – UPB1, 37/05
Odl. US, 17/06 Odl. US, 55/08 – KZ-1(66/08 – popr.),
89/08 Odl. US, 5/09 Odl. US) in v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 –
UPB2, 63/13 Odl. US).
3.3 Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno naslednje:
– Prijava pokriva vsa razpisana področja in obsega vse aktivnosti, ki so predmet vseh treh vsebinskih
sklopov.
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– Za vsebinski sklop A:
– Vključenost posameznika v podiplomski študij (doktorski ali magistrski) na področju kineziologije
ali drugih interdisciplinarnih ved, povezanih z razvojem
športnega rezultata (medicina, psihologija ipd.)
– Dosedanje delo posameznika na področju razvoja športnega rezultata v praksi.
– Za vsebinski sklop B:
– Športnik je imel ob zaključku kariere priznan
status »športnika svetovnega razreda« skladno z merili
OKS-ZŠZ.
– Športnik je v svoji karieri dosegel medaljo na
svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah.
– Športnik je zaključil aktivno tekmovalno kariero.
– Za vsebinski sklop C:
– Trener ima ustrezno izobrazbo športne smeri
ali najvišjo stopnjo usposobljenosti za delo v športni
panogi.
– Trener še vedno opravlja trenersko delo.
– Dodaten pogoj za podsklop C1: Trener je v svoji
karieri (s svojimi varovanci) dosegel medaljo na evropskem prvenstvu ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih
igrah.
– Dodaten pogoj za podsklop C1 in C2: prijavitelj
lahko prijavi samo trenerje olimpijskih športnih panog.
– Dodaten pogoj za podsklop C3: prijavitelj lahko
prijavi samo trenerje, ki so velemojstri oziroma velemojstrice.
Dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti in na podlagi katerih se bo preverjalo, ali izpolnjuje pogoje, ter pojasnila o tem, kaj mora vloga vsebovati, da je formalno popolna, so podrobno opredeljena v Navodilih za prijavo.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu
od bolj k manj pomembnemu)
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse
formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter pri izločitvenih merilih ne bodo
izločene, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij po merilih za ocenjevanje
projektov, ki so navedena v nadaljevanju.
Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot
NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za
izbor operacij prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih
za ocenjevanje projektov.
Projekt je formalno pravilno prijavljen

DA
NE
(izločitveno merilo)

Projekt je finančno pravilno prijavljen

DA
NE
(izločitveno merilo)

Splošna merila za ocenjevanje projektov za vse tri vsebinske sklope
MERILO
1.

2.

Št. točk po
posameznih
merilih

Cilji projekta

Največje
št. točk
20

Prijavljeni projekt upošteva cilje javnega razpisa v celoti

20

Prijavljeni projekt upošteva cilje javnega razpisa delno

5

Prijavljeni projekt upošteva cilje javnega razpisa v manjšem obsegu

0

Organizacija izvedbe projekta

10

Dobra predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta

10

Pomanjkljiva predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta

3

Prijavitelj ni priložil predstavitve vodenja in organizacija izvedbe projekta

0
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Št. točk po
posameznih
merilih

MERILO
3.

Prispevek k pozitivnemu odnosu do enakih možnosti

Največje
št. točk
5

Prijavitelj bo v projektu prijavil najmanj 25 % žensk

5

Prijavitelj bo v projektu prijavil manj kot 25 % žensk

0

SKUPAJ točk:

35
Prijavitelj mora pri splošnih merilih za ocenjevanje
projektov za vse tri vsebinske sklope doseči najmanj
20 točk.

Posebna merila za ocenjevanje projektov za vsebinski sklop A
MERILO
1.

2.

3.

Št. točk po
posameznih
merilih

Bodoča izobrazba posameznika
Vključenost v podiplomski študij:

Največje
št. točk
30

doktorski študij na področju kineziologije

30

doktorski študij na drugih interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem
športnega rezultata (medicina, psihologija ipd.)

25

magistrski študij na področju kineziologije

20

magistrski študij na drugih interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem
športnega rezultata (medicina, psihologija ipd.)

15

Izkušnje posameznika pri delu
Leta vključenosti v praktično delo pri meritvah in spremljanju priprave
športnikov:

20

10 let ali več

20

od 8 do 9 let

15

od 4 do 7 let

10

3 leta ali manj

5

Objave člankov posameznika s področja tekmovalnega rezultata v športu
(objava v COBISS-u)

10

Vsaj ena znanstvena objava

10

Vsaj 4 strokovne objave

8

Vsaj 2 strokovni objavi

5

Nič od zgoraj naštetega

0

SKUPAJ točk:

60

Posebna merila za ocenjevanje projektov za vsebinski sklop B
MERILO
1.

2.

Št. točk po
posameznih
merilih

Uspešnost posameznika v športni karieri
Športnik je v svoji karieri dosegel medaljo na svetovnem prvenstvu ali
olimpijskih igrah:

Največje
št. točk
30

Zlato medaljo

30

Srebrno medaljo

20

Bronasto medaljo

15

Vključenost posameznika v proces pridobivanja formalne izobrazbe

20

Posameznik je vključen v proces pridobivanja podiplomske izobrazbe

20

Posameznik je vključen v proces pridobivanja dodiplomske izobrazbe

18

Posameznik še ni vključen v proces pridobivanja do- ali podiplomske
izobrazbe oziroma usposabljanja

5
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Razred športne panoge

Stran

Največje
št. točk
10

Športne panoge v I. razredu

10

Športne panoge v II. razredu

8

Športne panoge v III. razredu

6

Športne panoge v IV. razredu

4

Športne panoge v V. razredu

2

SKUPAJ točk:

60

Posebna merila za ocenjevanje projektov za vsebinski sklop C
MERILO
1.

2.

3.

Št. točk po
posameznih
merilih

Izkušnje posameznika pri delu
Leta izkušenj

Največje
št. točk
20

15 let ali več

20

od 10 do 14 let

16

od 5 do 9 let

12

4 leta ali manj

4

Izobrazba oziroma usposobljenost posameznika

15

Doktorat ali magisterij

15

Univerzitetna

12

Visoka

8

Najvišja stopnja usposobljenosti

4

Razred športne panoge

8

Športne panoge v I. razredu

8

Športne panoge v II. razredu

6

Športne panoge v III. razredu

4

Športne panoge v IV. razredu

3

Športne panoge v V. razredu

1

SKUPAJ točk:

40

Posebna merila za ocenjevanje projektov za vsebinski podsklop C1 (individualni športi)
MERILO
1.

Št. točk po
posameznih
merilih

Uspešnost posameznika pri trenerskem delu
Varovanci posameznika (trenerja) so osvojili:

40

1. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu

40

2. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu

35

3. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu

30

1. mesto na evropskem prvenstvu

20

2. mesto na evropskem prvenstvu

15

3. mesto na evropskem prvenstvu

10

SKUPAJ točk:

Največje
št. točk

40
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Posebna merila za ocenjevanje projektov za vsebinski podsklop C2 (kolektivni športi)
Št. točk po
posameznih
merilih

MERILO
1.

Izkušnje posameznika pri delu
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance

Največje št.
točk
10

več kot 5 let

10

manj kot 5 let

0

SKUPAJ točk:

10

Posebna merila za ocenjevanje projektov za vsebinski podsklop C3 (miselni športi)
Št. točk po
posameznih
merilih

MERILO
1.

2.

Uspešnost posameznika pri trenerskem delu
Varovanci posameznika (trenerja) so dosegli vsaj:

30

1 naslov velemojstra oziroma velemojstrice

30

3 naslove mednarodnega mojstra oziroma mojstrice

25

2 naslova mednarodnega mojstra oziroma mojstrice

20

Izkušnje posameznika pri delu
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance

10

več kot 5 let

10

manj kot 5 let

0

SKUPAJ točk:

Največje št.
točk

40
Vsota točk po vseh merilih iz zgornjih preglednic
pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja.
Sofinancira se enega prijavitelja in sicer tistega, ki je pri
točkovanju dosegel najvišje število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako
skupno število točk, bo višje uvrščen prijavitelj, ki bo
dosegel večje število točk pri seštevku vseh posebnih
meril za vse tri vsebinske sklope.
Vsako vlogo bosta ocenila dva člana komisije, pri
čemer se bo končna ocena izračunala kot povprečje
točk obeh ocenjevalcev. V primeru, da se bodo točke
obeh ocenjevalcev zelo razlikovale, bo vlogo ocenil še
tretji član komisije. Končna ocena se bo v tem primeru
izračunala kot povprečje najbližjih dveh ocen.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Predvidena višina sredstev za javni razpis je največ
do 900.000,00 EUR, in sicer:
– za proračunsko leto 2014: 540.000,00 EUR od
tega:
– 459.000,00 EUR s PP 130182 – Razvoj kariere
v športu – EU udeležba (85,00 %) – dodatne pravice in
– 81.000,00 EUR s PP 130183 – Razvoj kariere
v športu – slovenska udeležba (15,00 %) – dodatne
pravice,
– za proračunsko leto 2015: 360.000,00 EUR od
tega:
– 306.000,00 EUR s PP 130182 – Razvoj kariere
v športu – EU udeležba (85,00 %) – dodatne pravice in
– 54.000,00 EUR s PP 130183 – Razvoj kariere
v športu – slovenska udeležba (15,00 %) – dodatne
pravice.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 bo ministrstvo
upravičencu praviloma izplačalo predplačilo v enkratnem znesku v višini do 30 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev EU in sredstev slovenske udeležbe.
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Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa vsakokrat veljavni zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije. Za predplačilo v višini
nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi
v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem
letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene
stroške, nastale od 1. 2. 2014 do 31. 8. 2015. Obdobje
upravičenosti izdatkov je od 1. 2. 2014 do 11. 9. 2015.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 85,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih
javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– plača (z davki in prispevki) in druga povračila
stroškov dela za enega zaposlenega pri upravičencu;
– strošek na enoto (za sklop A 10,65 EUR, za sklop
B 7,26 EUR ter za sklop C 10,65 EUR na uro),
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– DDV (davek na dodano vrednost),
– posredni stroški v pavšalu (brez dokazil) v višini
15 % neposrednih upravičenih stroškov.
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala
za posredne stroške, so plače (z davki in prispevki) in
druga povračila stroškov dela.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena
v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna
na:
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti
potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in
dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih
aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost
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in šport za izvajanje operacij ESS (PU 3.1, PU 3.2 in PU
4.2), ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES
in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES,
ni predvideno.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo
o operaciji najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po
stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad
namensko porabo sredstev.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil
nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
15. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo
moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega
razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe
1083/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje
financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem
dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo
obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Ured-
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be št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih
prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2,
Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo
lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne
vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih
izjem iz 6. člena ZDIJZ.
17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih
prihodkov znižati upravičene stroške.
18. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES:
upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 1.
2014 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo
v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Razvoj
kadrov v športu«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje
minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 8. 1. 2014, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, in ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se
veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve
sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v Navodilih za prijavo.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem
naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov helga.kocevar@gov.si.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih
virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če
bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od
pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca
vrnitev vseh prejetih sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 185/2013
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Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike 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 in 102/12; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za izobraževanje tujih državljanov
v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov
v letu 2013 (161. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje skupno
največ 3 kandidatov, državljanov Ukrajine, za podiplomski študij na visokošolskih izobraževalnih institucijah
v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za:
– magistrski študij (druga stopnja) ali
– doktorski študij (tretja stopnja).
Štipendije po tem razpisu ni mogoče pridobiti za
enoviti magistrski študij.
Štipendija se dodeli za:
– šolnino v višini dejanske šolnine in
– življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR
mesečno.
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Štipendija za življenjske stroške je namenjena stroškom zdravstvenega zavarovanja, namestitve in prehrane ter drugim stroškom, povezanim z izobraževanjem
v Republiki Sloveniji.
Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik letno
plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa in ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi (vpisnina, literatura, laboratorijski prispevki, zavarovanje in drugi stroški).
Pravica do štipendije se dodeli za tekoče ali naslednje študijsko leto glede na datum vložitve prijave do zaključka študijskega programa, pri čemer se pri odločitvi
od katerega študijskega leta dalje se dodeli štipendija,
upošteva študijsko leto, v katerem bo kandidat dejansko
začel s študijem. Štipendija za življenjske stroške se
podeli tudi za obdobje od konca študijskega programa
do zaključka študija, vendar največ za 12 mesecev po
zaključku študijskega programa.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost javnega razpisa je 100.000,00 EUR za
vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov.
3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
3.1. je državljan Ukrajine in hkrati ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo
pridobil celoten čas študija, za katerega štipendiranje
se prijavlja;
3.2. je bil za štipendijo po tem javnem razpisu nominiran s strani pristojnega organa Ukrajine;
3.3. je sprejet ali vpisan na ustrezno stopnjo (podiplomski magistrski študij ali doktorski študij) na javno
veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa, na katerem bo pridobil formalno
javnoveljavno stopnjo izobrazbe, za katero bo prejel
javnoveljavno spričevalo;
3.4. bo imel v času študija, ki je predmet štipendiranja po tem javnem razpisu, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija
skladno z zakonom o tujcih in bo v Republiki Sloveniji
tudi prebival;
3.5. bo imel v času štipendiranja status študenta
v Republiki Sloveniji;
3.6. oblika študija ni študij na daljavo oziroma se
študij ne odvija le s konzultacijami v Repubiki Sloveniji;
3.7. v času študija, za katerega štipendiranje se
prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki
ureja štipendiranje, oziroma v Republiki Sloveniji ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih;
3.8. v Republiki Sloveniji ali v tujini v času študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo:
– v delovnem razmerju,
– opravljal samostojne registrirane dejavnosti,
– vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri pristojnem
organu v tujini.
Če bo kandidatu podeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral pogoje po tej točki javnega razpisa izpolnjevati celoten čas štipendiranja.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev iz te točke javnega
razpisa preverjal na podlagi izjave kandidata, predloženih dokazil ali uradne poizvedbe pri pristojnem organu
oziroma instituciji.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno, v celoti izpolnjeno
in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo
vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene.
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Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in razmejitvenih
meril:
4.1. potrdilo o državljanstvu in prebivališču kandidata v tuji državi, izdano s strani pristojne ustanove,
oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi
katerih bo sklad ugotavljal državljanstvo kandidata in
prebivališče v tujini,
4.2. potrdilo slovenske visokošolske izobraževalne
ustanove o vpisu ali sprejemu na magistrski študij druge
stopnje ali doktorski študij, s točno navedbo izobraževalnega programa in študijskega leta začetka študija,
4.3. potrdilo o nominaciji, ki ga izda pristojni organ
Ukrajine.
Dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko kopije,
vendar ima sklad pravico zahtevati original, pri čemer
elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije. Oddanih
dokumentov sklad ne vrača.
Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku, vendar
ima sklad pravico zahtevati prevod v slovenski jezik.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna
oseba.
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave
bodo za štipendiranje izbrani kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih prijav do porabe sredstev oziroma izbora
največ treh kandidatov, če to nastopi prej.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih prijav, ki
izpolnjujejo pogoje, in bo skupna višina zaprošenih sredstev teh kandidatov presegla razpoložljiva sredstva, se
bo za odločitev o izbiri štipendistov uporabilo merilo
višje dosežene povprečne ocene pri zadnjem v celoti
zaključenem izobraževanju, ocenjevanem z ocenami.
Če bo sklad za odločitev moral uporabiti navedeno
razmejitveno merilo, bo kandidate pozval, da predložijo
potrdilo o vseh doseženih ocenah za zadnje v celoti zaključeno izobraževanje, ocenjevano s številčnimi ocenami, in uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo
izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat
to izobraževanje zaključil, ali druga pristojna ustanova.
Prijave kandidatov, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma izboru treh kandidatov, bodo zavrnjene.
6. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka
prebiva v tujini mora pooblastiti osebo s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje. Kandidat ne more
biti hkrati tudi pooblaščenec.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu sklada. Pooblastilo mora biti oddano v originalu in ga morata
podpisati tako kandidat kot pooblaščenec.
7. Obravnavanje prijav, pogodba o štipendiranju in
nakazilo štipendije
Sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po tem, ko kandidat predloži dokazila, če so zahtevana v odločbi, sklad
z izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju.
Sklad praviloma v odločbi zahteva potrdilo o vpisu
v ustrezen letnik in študijsko leto na program, za katerega je bila dodeljena štipendija, in izjavo ali dokazilo
o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena študija, če še nista bila predložena v postopku
odločanja, po potrebi pa tudi druga dokazila.
S pogodbo se opredelijo vse obveznosti štipendista skladno z SPP. Nakazilo štipendije se izvaja skladno
z določili pogodbe.
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8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec
za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.
sklad-kadri.si. Prav tako je dokumente možno prevzeti
na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije na Dunajski 22 (6. nadstropje), Ljub
ljana, v poslovnem času.
Poslovni čas sklada je v ponedeljek, torek in četrtek
med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob
petkih med 9. in 14. uro (v nadaljevanju: poslovni čas).
9. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo v fizični obliki (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti
skladu na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s
pripisom: prijava na 161. javni razpis).
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada
v poslovnem času ali po pošti. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje
dan oddaje na pošto. Prijave po elektronski pošti se ne
bodo upoštevale.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave
in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije in traja do porabe sredstev.
Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Prijave, vložene
po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani
prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali
popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Če
kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave
zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
UPB5) takse prosta.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Prijave, ki bodo prispele po porabi
sredstev oziroma izboru treh kandidatov in pred potekom
odprtega roka, bodo zavrnjene.
O pritožbi zoper odločbo odloča Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prijavitelj
lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
štipendisti.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani sklada, www.
sklad-kadri.si v razdelku Razpisi in objave, telefonsko ali
osebno pa v času uradnih ur vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro, pri Doris Sattler, tel. +386 (0)1 434-58-92,
e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-4490/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10,
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A), 66.b člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12
in 94/12-ZDoh-2L), Uredbe o zagotavljanju prihrankov
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09
in 57/11) in z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za iz-

boljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih
– Program 2013 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13),
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.,
objavlja
javni razpis URE-GEN-I-2013-4
nepovratne finančne spodbude za ukrepe
v večjo energijsko učinkovitost
pri pravnih osebah in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa
v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11):
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.,
Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: sofinancer).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne
spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih
odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:
A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli
na lesno biomaso;
C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
D. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
E. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
F. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
G. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo
komprimiranega zraka;
H. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja.
Upravičeni stroški investicije morajo znašati najmanj
10.000,00 EUR, maksimalna višina spodbude znaša
30.000 EUR za ukrepe od A do vključno G. Za ukrep H,
morajo upravičeni stroški znašati najmanj 3.500,00 EUR,
maksimalna višina spodbude znaša 10.000 EUR.
3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne
spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 100.000,00 EUR.
Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št.
priglasitve SA.34281(2012/X)), za ukrepe od A-G. Za
ukrep H, se financiranje izvaja po shemi »de minimis«,
»Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve (št. priglasitve
M001-5186773-2007).
4. Upravičenci in prijavitelji
Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Ostalo je razvidno iz razpisne
dokumentacije.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno
spodbudo.
Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Investicije in pogoji pridobitve sredstev
morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
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6. Merila za izbor investicij
Ocenjujejo se le investicije, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa in za katere prijavitelj pravočasno vloži vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, do porabe
sredstev po tem razpisu.
7. Višina sofinanciranja
Za ukrepe od A do vključno G, znaša skupna višina
finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije, v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči, v odstotkih vrednosti upravičenih
stroškov investicije, največ:
– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne
spodbude ne sme presegati 94,00 EUR/MWh letnega
prihranka.
Za ukrep H, znaša skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne
investicije, ne glede na velikost podjetja, največ 50 %
upravičenih stroškov.
Ne glede na zgornji odstavek, višina nepovratne spodbude, za ukrep H, ne sme presegati 15,00 EUR/MWh letnega prihranka.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 16. 12. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 17. 12.
2013.
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: GEN-I, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova
Gorica.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na
sprednji strani opremljena s podatki z obrazca za opremo ovojnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do
zadnjega odpiranja, ki bo 19. 12. 2013. V primeru dodelitve vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem,
bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
sofinancerja, na naslovu: www.gen-i.si.
10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je
Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov:
rado.kotar@gen-i.si.
GEN-I, d.o.o.
Ob-4435/13
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in
39/08) ter sklepa župana št. 322-231/2013, z dne 6. 12.
2013, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper
za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2014.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni
javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop eno-
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dnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem
obdobju. Vabilo oziroma obveščanje obiskovalcev prireditve mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim
izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat in/ali
promocijska tiskovina (ne štejejo fotokopirane tiskovine) in/ali oglas v medijih (v tiskanem mediju, radijski
oglas, TV oglas itd.).
Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena
otrokom in mladini.
Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Le te niso upravičene do
sredstev tega javnega razpisa.
2. Pogoji in merila:
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.):
– društva in zveze društev,
– ustanove in druge organizacije,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet
javnega razpisa in ne bodo redno financirana iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 ter
niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po
35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 45/10).
Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve
prijaviteljev:
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2014 in v Mestni občini
Koper;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– ki v letu 2014 ne bodo sofinancirane iz drugih
finančnih virov Mestne občine Koper;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki
niso predmet javnega razpisa.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna
podjetja, izobraževalne ustanove in javni zavodi.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki
na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili
logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je
prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Okvirna višina sredstev:
Višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša do
največ 190.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje prireditev bo opredeljena s sprejetjem
proračuna za leto 2014.
Razpisana sredstva bodo prijaviteljem dodeljena po
naslednjem ključu:
– na 1. razpisnem roku največ do 30.000 EUR;
– na 2. razpisnem roku največ do 120.000 EUR;
– na 3. razpisnem roku največ 20.000 EUR;
– na 4. razpisnem roku preostanek neporabljenih
sredstev (največ do 20.000 EUR).
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in

Stran

3344 /

Št.

104 / 13. 12. 2013

po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo izplačalo do tiste višine odobrenih sredstev, kot bo priloženih
kopij računov plačanih upravičenih stroškov.
Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
4. Rok porabe sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam
ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih prilog in
dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje:
– do 24. januarja 2014, za prireditve, ki so se izvedle oziroma se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja
do 30. aprila 2014,
– do 21. marca 2014, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. maja do 30. septembra 2014,
– do 16. maja 2014, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. julija do 30. septembra 2014,
– do 22. avgusta 2014, za prireditve, ki se bodo
izvajale od 1. oktobra do 31. decembra 2014,
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve
sredstev iz tega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana
do vključno 24. januarja, 21. marca, 16. maja oziroma
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22. avgusta 2014, skladno z opredeljenimi datumi izvedbe prireditve.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-231/2013, Prireditev«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
javnega razpisa:
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih
dni po poteku roka za prijavo in sicer predvidoma 29. januarja, 27. marca, 22. maja oziroma 28. avgusta 2014
ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo
strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede
na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi,
da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav
pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem
roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni,
se vloga zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila
o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko
pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/664-64-64, pri Špeli Rajtenbah.
Mestna občina Koper

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

104 / 13. 12. 2013 /

Stran

3345

Javne dražbe
Ob-4430/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec,
objavljata na podlagi 33. člena in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10)
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS,
št. 34/11) naslednjo
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Upravljalec in organizator javne dražbe: Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380
Slovenj Gradec.
II. Opis predmeta prodaje
Prodaja, opreme za pralnico, lekarno in operacijsko
dvorano, in sicer gre za več kosov, razdeljenih v naslednje sklope:
Oprema za pralnico
1. stroj likalni s priborom
2. stroj pralni TYP P 15-9
3. lik.napr.+zlagal.+vlagal.
4. stroj pralni FLE403 MP,HD
5. univ.preša za likanje XWU
6. univ.preša za likanje XKR
7. stroj sušilni TT
8. likalnik hlač
9. likalnik rokavov.
Oprema za operacijsko dvorano
10. oper.svet.BERTH.CROM.950
11. oper.svet.BERTH.CROM.950
12. stativ kirurški stropni
13. stativ kirurški stropni
14. stativ anestezij.stropni
15. stativ anestezij.stropni
16. miza oper.MAQUET 1120 KPL
17. steriliz.STEIFENHOF.KS336
18. omara inox s policami.
Oprema za lekarno
19. miza delovna
20. miza pomiv+2 korita+odcej
21. aparat za destil.vode
22. rezervoar za vodo 750 l
23. stroj za pranje zamaškov
24. stroj za odpir.steklenic
25. aparat za makrosk.kontr.
26. naprava za filtriranje 200 l
27. stroj za zapiranje stekl.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne
dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena premičnin je:
Vrsta predmeta:
1. stroj likalni s priborom
2. stroj pralni TYP P 15-9
3. lik.napr.+zlagal.+vlagal.
4. stroj pralni FLE403 MP,HD

Izklicna cena:
3.160,00 EUR
6.650,00 EUR
5.250,00 EUR
2.510,00 EUR

Vrsta predmeta:
5. univ.preša za likanje XWU
6. univ.preša za likanje XKR
7. stroj sušilni TT
8. likalnik hlač
9. likalnik rokavov
10. oper.svet.BERTH.CROM.950
11. oper.svet.BERTH.CROM.950
12. stativ kirurški stropni
13. stativ kirurški stropni
14. stativ anestezij.stropni
15. stativ anestezij.stropni
16. miza oper.MAQUET 1120 KPL
17. steriliz.STEIFENHOF.KS336
18. omara inox s policami
19. miza delovna
20. miza pomiv+2 korita+odcej
21. aparat za destil.vode
22. rezervoar za vodo 750 l
23. stroj za pranje zamaškov
24. stroj za odpir.steklenic
25. aparat za makrosk.kontr.
26. naprava za filtriranje 200 l
27. stroj za zapiranje stekl.

Izklicna cena:
2.540,00 EUR
2.640,00 EUR
2.000,00 EUR
250,00 EUR
100,00 EUR
2.450,00 EUR
2.450,00 EUR
860,00 EUR
860,00 EUR
800,00 EUR
800,00 EUR
8.600,00 EUR
5.840,00 EUR
630,00 EUR
20,00 EUR
40,00 EUR
770,00 EUR
210,00 EUR
50,00 EUR
20,00 EUR
40,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR

Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno, je 10 €.
3. Za udeležbo na dražbi ni potrebna varščina.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec,
člani komisije in z njimi povezane osebe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj. najugodnejši dražitelj mora poravnati kupnino na premičnino
na mestu dražbe. Plačilo se izvede z gotovino.
IV. 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.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti osebno dokument ter izkazati pravni
interes za udeležbo v javni dražbi.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 18. 12.
2013 ob 11.30, v prostorih pralnice na naslovu: Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380
Slovenj Gradec.
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe
najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da prodajalcu po opravljeni javni dražbi takoj gotovinsko poravna kupnino. Dokazilo o plačilu je blagajniški
prejemek, ki se izpiše v dveh izvodih. Original prejme
dražitelj, kopija ostane kupcu.
Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
VII. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska
cesta 1, 2380 Slovenj Gradec. Kontaktna oseba je mag.
Sonja Ogriz, univ. dipl. prav., tel. 02/88-23-408 in je
dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva javne
dražbe, med 9. in 15. uro.
Ogled premičnin je možen na dan javne dražbe od
8. do 10. ure.
Premičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Ministrstvo za zdravje in
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 2030-13-0186

Ob-4431/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter
določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in naslednji) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.a) Parcelna številka 1061/2, k.o. 2611-Marezige,
ID znak 2611-1061/2-0, v izmeri 680 m2, ki se nahaja na
ureditvenem območju za poselitev v naselju Marezige
v Mestni občini Koper. Parcela ni komunalno opremljena, teren je raven, nahaja se nedaleč od občinske ceste
Marezige – Truške, dostopna pot za vozilo in peš dostop
sta možna le preko sosednjih parcel. Je zemljiškoknjižno
urejena in brez bremen, na njej ima predkupno pravico
Mestna občina Koper.
Izklicna cena je 27.200,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 22 % davek na
dodano vrednost.
2.b) Parcelna številka 1175/0, k.o. 2611-Marezige,
ID znak 2611-1175/0-0, v izmeri 446 m2, ki se nahaja na
ureditvenem območju za poselitev v naselju Marezige
v Mestni občini Koper. Parcela ni komunalno opremljena, teren je raven, nahaja se nedaleč od OŠ Marezige,
dostopna pot za vozilo in peš dostop sta možna le preko
sosednjih parcel. Je zemljiškoknjižno urejena in brez
bremen, na njej ima predkupno pravico Mestna občina
Koper.
Izklicna cena je 22.300,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 22 % davek na
dodano vrednost.
2.c) Parcelna številka *11/0, ID znak 1191-11/0-1,
v izmeri 932 m2, parcelna številka 11/0, ID znak
1191-11/0-0, v izmeri 442 m2 in parcelna številka 5/0, ID
znak 1191-5/0-0, v izmeri 468 m2, vse k.o. 1191-Grliče.
V naravi gre za zemljišča na katerih stoji stanovanjska
montažna hiša zgrajena leta 1977 s tremi gospodarskimi
poslopji na naslovu Grliče 23, 3241 Podplat, ki se prodajajo kot celota. Zemljišča so opremljena z individualnimi in
kolektivnimi komunalnimi napravami minimalne kategorije, z električnim distributivnem omrežjem in vodovodnim

omrežjem. Dostop in dovoz je omogočen po vaški cesti.
Zemljišča so zemljiškoknjižno urejena, na njih je vknjižena služnost stanovanja enega služnostnega upravičenca,
na njih ima predkupno pravico Občina Šmarje pri Jelšah.
Izklicna cena je 50.000,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na
promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer
so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za
nepremičnine je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju, in sicer:
Ad 2.a) dne 15. 1. 2014, s pričetkom ob 10. uri,
Ad 2.b) dne 15. 1. 2014, s pričetkom ob 11. uri,
Ad 2.c) dne 15. 1. 2014, s pričetkom ob 12. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino pod:
2.a) znaša 2.720,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
20303-7221002-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-parc. št. 1061/2, k.o. 2611-Marezige.
2.b) znaša 2.230,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
20303-7221002-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-parc. št. 1175/0, k.o. 2611-Marezige.
2.c) znaša 5.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
20303-7221002-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-k.o. 1191-Grliče.
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 ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne
dražbe se obrnite na Marijo Petek, tel. 01/478-83-34,
e-pošta: marija.petek@gov.si. Ogled predmeta javne
dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na
spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/
9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem, pri čemer se zavezuje povrniti izkazane stroške prevzema dokumentacije.
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 zapečateni pisemski ovojnici za predmet pod 2.a) z navedbo
»Dražba 477-110/2013 – parc. št.1061/2, k.o. 2611-Marezige – Ne odpiraj«, za predmet pod 2.b) z navedbo
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»Dražba 477-110/2013 – parc. št. 1175/0, k.o. 2611-Marezige – Ne odpiraj«, za predmet pod 2.c) z navedbo
»Dražba 477-265/2012 – Ne odpiraj«, na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, najkasneje do 10. 1. 2014, do 16. ure. Po sklepu komisije, ki
vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen
potrdila o vplačani varščini, tudi na dan javne dražbe.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR).
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik.
– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki
jo dražijo.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 450-998/2013-1

Ob-4433/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub
ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 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: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta javne dražbe
Predmet razpolaganja je stavba – Vila Sončnica
in pripadajoča zemljišča, na naslovu Veslaška promenada 1, Bled, s parc. št. 463/99 – stanovanjska stavba,
v izmeri 88 m2, dvorišče, v izmeri 356 m2 in travnik, v izmeri 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
Ljubljanskega župana Ivana Hribarja. Objekt ima pritličje, dve etaži in mansardo. V preteklosti se je del stavbe
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uporabljal za potrebe limnološkega laboratorija – v pritličju 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 neprava 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 roku 30 dni 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 bistvena sestavina pravnega posla.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Agencije RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, in sicer dne 6. 2.
2014, 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: 01100-6300109972, sklic 11
23345-2010011-35242014, z navedbo 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 nepremičnine
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na
spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.
arso.gov.si/o %20agenciji/Javna %20naznanila/Ravnanje %20s %20premo %c5 %beenjem/javne_drazbe.html.
Ogled nepremičnine bo možen: 17. 1. 2014, ob
10. uri in 24. 1. 2014, ob 10. uri, po predhodnem dogovoru z mag. Gregorjem Slugo, tel. 01/478-44-76,
051/648 947, e-pošta: gregor.sluga@gov.si
Za podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo 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
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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 zapečateni pisemski ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba, ime in priimek/firma dražitelja« na vložišče
Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, najkasneje do 5. 2. 2014 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 %20premo %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 - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje
Št. 478-33/2013-3

Ob-4456/13

Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –
ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013
prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina.
2. Opis predmeta prodaje: parc. št. 3330/17, k.o.
2560 Hrpelje, v skupni izmeri 1050 m2. Parcela leži ob
ulici Nova pot v Hrpeljah.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
4. Izklicna cena: za nepremičnino parc. št. 3330/17,
k.o. 2560 Hrpelje je izklicna cena 65.800,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano
vrednot, ki ga plača kupec.
5. Najnižji znesek višanja izklicne cene za nepremičnino je 500,00 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora
celotno kupnino plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine Hrpelje - Kozina, pri čemer se

znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena
sestavina pogodbe.
Kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Hrpelje - Kozina št. 01235-0100006141, odprt pri Banki
Slovenije.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še
pripadajoči davek ter stroške vknjižbe lastninske pravice
na njegovo ime in v njegovo korist, ti stroški niso všteti
v izklicni ceni.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na sedežu Občine Hrpelje - Kozina v Hrpeljah, na
naslovu Reška cesta 14 v sejni sobi, in sicer dne 30. 12.
2013, ob 14. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati kot je določeno v točki 10
ter predložiti potrdilo o plačilu varščine, ki naj bo potrjeno
s strani banke.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred
pričetkom dražbe je 10 % izklicne cene, kar znaša
6.580,00 EUR.
Varščino je potrebno nakazati pred pričetkom javne
dražbe na TRR Občine Hrpelje - Kozina, in sicer: TRR
št. 01235 – 0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo parcelne
3330/17, k.o. 2560 Hrpelje.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi
niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku
10 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
obdrži varščino.
9. Prodajalec pozove najugodnejšega dražitelja najpozneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani dražitelj ne odzove na
poziv in ne sklene pogodbe oziroma svoje odsotnosti na
dan podpisa pogodbe predhodno ne opraviči, se šteje
da je neupravičeno odstopil od nakupa in prodajalec
obdrži varščino. Če izbrani dražitelj (kupec) v roku trideset dni od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine se
pogodba razdre, pri čemer prodajalec obdrži varščino.
10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis
pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom. Pravna oseba pa predloži
izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe)
oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki
ne sme biti starejši od treh mesecev.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred nastopom na javni dražbi podpisati
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem
nepremičnine);
– na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase;
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno;
– javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku;
– javna dražba je končana, ko voditelj dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno ceno;
– javno dražbo bo izvajala komisija imenovana
s strani župana;
– ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni od dneva
javne dražbe;
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– če sta dražitelja dva ali več, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler
eden od dražiteljev ne zviša cene.
12. Prehod lastništva:
Po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vknjižbe lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila celotne
kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo
(zemljiškoknjižno dovolilo), ki jo kupcu izroči, ko mu
ta predloži potrdilo o plačilu celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti v roku
10 dni.
14. Informacije: za dodatne informacije v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, Kozina, tel. 05/680-01-50, e-pošta: andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 130349

Ob-4457/13

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
objavljamo
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
II. Predmet oddaje v najem je poslovni prostorov
v Domžalah, ki je last Občine Trzin, in sicer: poslovni
prostor v PT na Ljubljanski 85, Domžale v pritličju stavbe
št. 5413, posamezni del št. 45, stoječ na parceli 3888/1
in 3888/3, k.o. Domžale, v izmeri 80,50 m2.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni
prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe se šteje, da je
odstopil od najema.
IV. Osnovni pogoji najema in čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme
poslovnega prostora oddati v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine za poslovni prostor
dolžan plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi
kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter
morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega
prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki
dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan v roku usposobitve (rok,
v katerem ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja in predvidoma traja en
mesec, v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti
usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če
so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače do-
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ločeno. Opravi lahko le tista dela za katera si predhodno
pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do
povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini.
– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij,
dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za
izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
– Poslovni prostor se oddaja v najem za obdobje
petih let.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Trzin (sejna
soba), Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, v torek, dne 7. 1.
2014, s pričetkom ob 11. uri.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek
višanja:
Višina izklicne mesečne najemnine za poslovni prostor znaša 10,00 EUR/m2 (brez DDV) in je določena
s cenitvijo višine najemnine, ki jo je opravil stalni sodni
izvedenec in cenilec za gradbeno in vodnogospodarsko
stroko ter cenilec nepremičnin s certifikatom ASA, Agencije RS, Rigler Anton, gradb. ing. v mesecu novembru
2013. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni
prostor je 0,25 EUR/m2 (brez DDV).
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno
6. 1. 2014 do 13. ure, plačati varščino v višini izklicne
mesečne najemnine (805,00 EUR + DDV) na transakcijski račun Občine Trzin št. 01386-0100001846, z navedbo »dražbena varščina- Ljubljanska 85«.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter
način in rok plačila najemnine
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) po poteku roka usposobitve (rok, v katerem
najemnik ne plačuje najemnine) poračuna z najemnino,
neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga
bo na dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku dveh
dni po končani javni dražbi.
Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe,
ki imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so
državljani RS.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti odločbo o vpisu oziroma izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni), potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti
starejše od 15 dni), potrdilo banke, da TRR v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran (ne sme biti starejše od
15 dni) ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za
primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki na dražbi
zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega
dokumenta (na vpogled).
– Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega
registra, dodatno pa obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list oziroma izpis iz Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni) in izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled).
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji
izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na vpogled).
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe.
– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent
ne more dražiti na javni dražbi.
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X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za poslovni prostor je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo
ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo
ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi
doseženo najemnino in najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo javne dražbe za oddajo poslovnega prostora.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna
pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
najemne pogodbe v podaljšanjem roku, najemodajalec
zadrži njegovo varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od
svoje ponudbe, najemodajalec zadrži že plačano varščino.
XI. Informacije: interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo na Občini Trzin pri Bojani Lenaršič ali po
tel. 01/564-45-44. Besedilo javne dražbe je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Trzin http://www.trzin.si.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne
pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se
plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.
Občina Trzin
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Razpisi delovnih mest
Št. 239/2013

Ob-4434/13

Svet Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, na podlagi 53.a in
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom – ZOFVI,
in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
9. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje šole.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 6. 2014. Pogodba
o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas mandata.
Kandidati lahko v roku 8 dneh od objave tega razpisa, na naslov: Svet Osnovne šole Oskarja Kovačiča,
Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, z oznako
“Prijava na razpis za ravnatelja”, pošljete pisno prijavo
z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem
postopku v skladu s 107. a členom ZOFVI, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Oskarja Kovačiča,
Ljubljana

Št. 013-1/2010

Ob-4439/13

Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 171/91 – I, 55/92 – ZVDK, 13/93
– ZP-G, 66/93 – ZP-H, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl.US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (21/13 – ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS in 57/12), 24. člena Statuta Centra za socialno
delo Slovenj Gradec ter sklepa seje Sveta z dne 2. 12.
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 določene v 56. in 57. členu Zakona
o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj,
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj,
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona
preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata.
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 »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo
Slovenj Gradec
Ob-4472/13
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje objavlja prosta delovna
mesta:
1. predstojnik Travmatološkega oddelka
2. predstojnik Otroškega oddelka kirurških strok
3. predstojnik Oddelka za maksilofacialno in
oralno kirurgijo
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4. predstojnik Očesnega oddelka
5. predstojnik Oddelka za otorinolaringologijo
in cervikofacialno kirurgijo
6. predstojnik Urgentnega centra
7. predstojnik Oddelka za intenzivno interno
medicino
8. predstojnik Oddelka za bolezni ledvic in dializo
9. predstojnik Oddelka za nuklearno medicino
10. predstojnik Oddelka za raziskovalno delo in
izobraževanje
11. predstojnik Oddelka za infekcijske bolezni
in vročinska stanja
12. predstojnik Nevrološkega oddelka
13. predstojnik Ginekološko porodniškega oddelka
14. predstojnik Oddelka za medicinsko rehabilitacijo
15. predstojnik Radiološkega oddelka
16. predstojnik Transfuzijskega centra
17. predstojnik Oddelka za patologijo in citologijo
18. predstojnik Lekarne
19. predstojnik Oddelka za laboratorijsko medicino
20. predstojnik Oddelka za bolezni prebavil
21. predstojnik Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke
22. predstojnik Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
23. predstojnik Oddelka za skupne potrebe kirurgije.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe – doktor medicine,
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– Specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka (za delovno mesto predstojnika Oddelka za plastično
in rekonstruktivno kirurgijo in kirurgijo roke: specialist
z usmerjeno specializacijo),
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela zdravnika
specialista,
– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj medicinske stroke oddelka ter predloge organizacijske izboljšave oddelka, program na področju celovite kakovosti s predlogi za
izboljšavo timskega dela in organizacijske kulture.
Izbrani kandidat bo izbran za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je 8 dni od
dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo prošnje
na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Kadrovska služba,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje, z oznako: »Za razpis predstojnika (z navedbo oddelka)«.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-4486/13
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 in 45/08), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarja Dominika Grešovnika razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri
notarju Dominiku Grešovniku iz Slovenj Gradca.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

104 / 13. 12. 2013 /

Stran

3353

Druge objave
Št. 2130-13-0397

Ob-4488/13
Javno povabilo

za predložitev in sofinanciranje priprave
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2013–2015
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT) Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
tel. 01/400-33-11, faks: 01/400-35-22.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega povabila:
pravna podlaga za izvedbo javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2007–2013 za obdobje
2013–2015 je Proračun Republike Slovenije za leto 2013
(Uradni list RS, št. 104/12, 61/13 – Rb2013, 62/13 –
popr.), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13 in 82/13), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4
/14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12), Uredba o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,
št. 56/11), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah Uradni list RS, št. 3/13),
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS,
št. 31/06, 20/11 – ZSRR-2, 69/12), Uredba o dodeljevanju
regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 93/05, 127/06
– ZJZP, 37/10, 20/11 – ZSRR-2, 24/11, 16/13), Uredba
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11, 16/13), Operativni program krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
Uredba sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba sveta (ES)
št. 1028/2006, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13) in Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske
politike 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07).
3. Predmet javnega povabila
Predmet javnega povabila je predložitev izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje
2013–2015 skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih
spodbud, s sofinanciranjem priprave izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013–2015
v delu, ki se nanaša na razvojno regijo. Aktivnost, ki
je predmet sofinanciranja je:
– priprava izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2013–2015.
Splošni pogoji za dodelitev sredstev po tem javnem
povabilu so:
– vse kopije, ki so priložene vlogi, morajo ustrezati
originalom,
– vse navedbe, podane v vlogi, morajo ustrezati
dejanskemu stanju,
– da prijavitelj na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,

– da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave, izbrisa iz registra brez likvidacije ali
v likvidaciji,
– da ima prijavitelj poravnane vse obveznosti do
Republike Slovenije,
– da prijavitelj za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna
– da prijavitelj ni podjetje v težavah, ne prejema in
tudi ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države
po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02),
– da za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja
z organom ali organizacijo javnega sektorja skladno
s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
4. Upravičenci do dodelitve sredstev za pripravo IN
RRP 2013–2015
Upravičenci so:
– regionalne razvojne agencije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojni regiji.
Prijavitelji vlog za dodelitev sredstev in predložniki
zahtevkov za izplačilo sredstev za pripravo, so regionalne razvojne agencije.
Upravičenci do sredstev za pripravo izvedbenih
načrtov niso predlagatelji projektnih predlogov, ki bodo
vključeni v izvedbeni načrt posamezne regije, saj so le ti
upravičeni do sredstev v drugi fazi postopka dodeljevanja regionalnih razvojnih spodbud, skladno z objavljenim
javnim pozivom za predložitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013–2015.
5. Upravičeni stroški priprave IN RRP 2013–2015
Upravičeni stroški priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013–2015 so:
– stroški dela oseb, zaposlenih v regionalnih razvojnih agencijah (izključno pri pripravi Izvedbenega načrta
regionalnega razvojnega programa 2013–2015).
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od 1. 12. 2013 do 15. 1. 2014.
Upravičeni stroški se uveljavljajo po metodi standardnega stroška na enoto. Metodologija za opredelitev
standardnega stroška na enoto, ki se izdela za celotno
vrednost izdelave izvedbenega načrta, je v prilogi dokumentaciji javnega povabila, ki je objavljena na spletni
strani MGRT. Upravičeni stroški so sofinancirani največ
v višini do 20.000,00 EUR za posameznega upravičenca, in sicer po formuli:
Standardni strošek priprave IN = (Z (splošni del)
+ Y (variabilni del)) = (304,8 EUR × povprečno število zaposlenih*) + (št. pregledanih projektnih predlogov × 406,4 EUR).
Pri uveljavljanju upravičenih stroškov, predložitvi
specifikacije dokazil za izkazovanje stroškov in upoštevanju metode za njihov izračun, morajo upravičenci
ravnati v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2007–2013.
Davek na dodano vrednost pri nobenem namenu ni
upravičen strošek.

Stran

3354 /

Št.

104 / 13. 12. 2013

Na območju razvojne regije je upravičen do sofinanciranja le en izvedbeni načrt regionalnega razvojnega
programa.
6. Obseg financiranja upravičencev priprave IN
RRP 2013–2015
V okviru proračunskih postavk Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 694010 – Tehnična pomoč – 07-13 – Strukturni skladi – EU in 696410 – Tehnična pomoč – 07-13 – Strukturni skladi – slovenska
udeležba – lastna udeležba je predvidenih skupaj v letu
2014 240.000,00 EUR. Iz sredstev tehnične pomoči
se sofinancira priprava izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za sofinanciranje projektov iz
javnega poziva Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, prednostne
usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi«. Evropski del sofinanciranja znaša 85 % upravičenih stroškov,
slovenski del sofinanciranja znaša 15 % upravičenih
stroškov.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Tehnična pomoč.
7. Navodilo za pripravo IN RRP 2013–2015
Izvedbeni načrt regionalnih razvojnih programov
za obdobje 2013–2015 se izdela zaradi uvrstitve projektnih predlogov na Listo prioritetnih predlogov, z namenom kandidiranja na javnem pozivu za predložitev
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015, ki bo
objavljen predvidoma ob koncu leta 2013.
Priprava izvedbenega načrta vključuje pripravo liste prioritetnih predlogov in pripravo dispozicije prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu
z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list
RS, št. 31/06). Izvedbeni načrt se pripravi za triletno
obdobje 2013–2015 in se po potrebi lahko spreminja
in dopolnjuje.
Vsak izvedbeni načrt mora v okviru liste projektnih predlogov vsebovati vsaj en projektni predlog, ki
bo vključeval več upravičencev (projektni predlogi regionalnega ali medregionalnega pomena) z enega ali več
vsebinskih področij.
Regionalne razvojne agencije so dolžne predložiti
izvedbene načrte (Liste prioritetnih projektov z dispozicijo projektnih predlogov in indikativno finančno razdelitev
po projektih in po letih) do 15. 1. 2014. Priloga navedenemu mora biti:
1. obrazec Sestava razvojnega sveta regije na
dan 30. 11. 2013 (obr. 7),
2. obrazec Sklep razvojnega sveta regije o potrditvi predloga izvedbenega načrta RRP razvojne regije
za 2013–2015 (obr. 8).
Podrobnejša navodila glede priprave in usklajevanja izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov
2013–2015 (liste prioritetnih projektov, projektnih predlogov in mnenja o usklajenosti predloga Izvedbenega načrta s kriteriji) so zajeta v dokumentaciji javnega povabila in njenih prilogah, objavljenih na spletni strani MGRT.
7.1 Navodilo za pripravo Liste prioritetnih projektov
Skupni znesek predvidenega sofinanciranja prioritetnih projektnih predlogov iz evropskega sklada za
regionalni razvoj, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013–2015 vseh
razvojnih regij, predstavljajo vsa nepovratna sredstva,
ki so bila za prednostno usmeritev »regionalni razvojni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
programi« na razpolago za obdobje 2007–2013, pa
niso bila oziroma ne bodo porabljena v teku izvajanja
operacij, prijavljenih oziroma potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oziroma javnih pozivov
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP 2007–2013. Okvirni
razpoložljivi znesek bo predvidoma naveden v objavi
javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013–2015, se bo pa predvidoma sproti dopolnjeval
glede na sproščena sredstva sofinanciranja po izvajanju
operacij, prijavljenih oziroma potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oziroma javnih pozivov
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP 2007–2013.
Za pripravo izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa 2013–2015 se pripravi in v izvedbene načrte uvrsti poljubno število prioritetnih projektnih predlogov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega povabila. Po pridobitvi »Mnenja glede usklajenosti predloga
izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa 2013–2015 s kriteriji« s strani MGRT, bodo lahko predlagatelji projektnih predlogov prijavili projekte na
javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP za obdobje
2013–2015.
Predlagatelji projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti. Razvojni sveti regij imajo možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot
upravičence določijo tudi regionalne razvojne agencije
in javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne službe, ki so
v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti.
7.2 Navodila za pripravo projektnih predlogov
Predlagatelji projektnih predlogov morajo upoštevati, da se s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada
za regionalni razvoj lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in ne manj kot
znaša izračunani najvišji znesek EU sredstev na podlagi
izračuna finančne vrzeli. Obrazec za izračun finančne
vrzeli je priloga dokumentacije javnega povabila, ki je
objavljena na spletni strani MGRT.
Prijavitelji projektnih predlogov, ki ne bodo mogli izračunati predvidene finančne vrzeli za projektni predlog pred vključitvijo v izvedbeni načrt, bodo v projektni predlog vnesli znesek sofinanciranja v višini točno
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Ob
prijavi projekta na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
RRP 2013–2015, bodo prijavitelji znesek sofinanciranja operacije po potrebi uskladili na podlagi izračuna
finančne vrzeli.
Dinamika sofinanciranja projektov/operacij, ki se
uvršajo na Listo prioritetnih projektov:
– upravičeni stroški, ki bodo nastali pri izvedbi operacij, se sofinancirajo v letih 2014 in 2015,
– operacija se mora predvidoma zaključiti najkasneje do 31. 12. 2015.
Stroški izvedbe projektov/operacij so upravičeni od:
– datuma potrditve DIIP – dokument identifikacije
investicijskega projekta (pripravljalni stroški)
– datuma objave javnega povabila za priprave izvedbenih načrtov regionalni razvojnih programov za obdobje 2013–2015.
Projekti/operacije, ki so se začeli pred 1. 1. 2007,
niso upravičeni do sofinanciranja po javnem pozivu
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za
obdobje 2013–2015.
Projekti/operacije, ki so se zaključili pred izdajo
sklepa o sofinanciranju po javnem pozivu, niso upravičeni do sofinanciranju po javnem pozivu za predložitev
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje
2013–2015.
Predlagatelji projektnih predlogov morajo upoštevati, da bo potrebno ob prijavi vlog na javni poziv
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«
za obdobje 2013–2015 vlogi (za investicijske operacije)
priložiti pravnomočni sklep o izboru izvajalca/izvajalcev
gradbenih del oziroma dobavitelja/dobaviteljev opreme.
K vsaki dispoziciji projektnega predloga (kadar gre
za projekt investicijskega značaja), ki je del vloge na to
javno povabilo, je potrebno priložiti kopijo ustreznega
pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo (npr. pravnomočnega gradbenega dovoljenja; kolikor takšno dovoljenje za izvedbo projekta
še ni izdano ali ni pravnomočno, je potrebno priložiti
izjavo predlagatelja projektnega predloga z navedbo,
v katerem stanju je postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja.
Upravičeni nameni projektov/operacij so naslednji:
1(a) ekonomska infrastruktura in izobraževalna infrastruktura
1(b) prometna infrastruktura
2(a) okoljska infrastruktura
3(b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi
varstvenimi režimi in v turističnih območjih
3(a) razvoj urbanih naselij
3(b) socialna infrastruktura
7.3. Mnenje glede usklajenosti predloga Izvedbenega načrta s kriteriji
Zaradi izteka programskega obdobja 2007–2013
se v okviru javnega povabila predloži tudi indikativna
finančna razdelitve po projektih in po letih. MGRT bo
poleg preverjanja vlog za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov preverilo tudi ustreznost projektnih predlogov in ustreznost liste prioritetnih projektov, ki bodo
priloženi k vlogi. Po izvedenem pregledu bo pripravilo
mnenje glede usklajenosti predloga Izvedbenega načrta regionalnega programa razvojne regije 2013–2015
s kriteriji iz Uredbe o regionalnih razvojnih programih
in Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud. V ta
namen bo imenovana strokovna komisija za vsebinski
pregled izvedbenih načrtov za obdobje 2013 – 2015 ter
za pregled skladnosti izvedbenih načrtov z regionalnim
razvojnim programom 2007 – 2013.
Uvrstitev projektnega predloga v izvedbeni načrt
regionalnega razvojnega programa 2013–2015 je pogoj
za prijavo na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP za
obdobje 2013–2015. Izbor za dodelitev sredstev za pripravo izvedbenih načrtov ne posega v dolžnost predložitve izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov
za obdobje 2013–2015 zaradi sofinanciranja projektov.
8. Zahtevek za sofinanciranje priprave IN RRP
2013–2015
Odobrena sredstva za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov bo mogoče koristiti na podlagi predloženega in odobrenega zahtevka za sofinanciranje
s priloženim mnenjem glede usklajenosti predloga Izvedbenega načrta s kriteriji in poročilom o izvedenih
aktivnostih.

Št.

104 / 13. 12. 2013 /

Stran

3355

Skrajni rok za posredovanje zahtevka s končnim
poročilom in mnenjem pa je 28. 2. 2014, sicer izgubi
upravičenec pravico do sofinanciranja.
Upravičenci bodo pri izvrševanju aktivnosti, priprave izvedbenih načrtov, morali upoštevati tudi:
– zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti,
ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične
pomoči kohezijske politike 2007–2013
– zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji;
– zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu
za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– da bodo dolžni vrniti vsa izplačana sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila, če se ugotovi dvojno financiranje ali, da
je višina sofinanciranja presegla maksimalno dovoljeno
stopnjo;
– druge obveznosti, določene z razpisno dokumentacijo in pogodbo o sofinanciranju.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za
katere so bila dodeljena ali če se pri kontroli po 13. členu
Uredbe EK 1828/2006/ES ali naknadnih revizijah ugotovi, da so stroški neupravičeni, ima MGRT pravico v roku
30 dni od pisnega poziva subjektu zahtevati takojšnje
vračilo vseh že prejetih sredstev v enkratnem znesku
s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi od dneva izplačila sredstev dalje.
9. Priprava in popolnost vloge
Vsaka razvojna regija lahko pripravi po eno vlogo
za pripravo izvedbenih načrtov RRP 2012–2014. V primeru, da bo vlog več, se upošteva le prva prispela vloga. Ostale vloge se zavržejo.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vloge predloži izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce iz dokumentacije javnega povabila, ki je
dosegljiva na spletni strani MGRT
1. Prijavni obrazec z matičnimi podatki o prijavitelju (obr. 1),
2. Izjava o strinjanju s pogoji javnega povabila
(obr. 2),
3. Parafiran vzorec pogodbe (na vsaki strani)
s prilogami (obr. 3):
– Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje
(priloga pogodbi št. 1)
– Obvezna oblika poročila (končno) (priloga k pogodbi št. 2)
4. Lista prioritetnih predlogov za sofinanciranje
po javnem pozivu za upravičence iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« v obdobju
2013–2015 (obr. 4),
5. Dispozicije projektnih predlogov, ki izhajajo
iz Liste prioritetnih projektov izvedbenega načrta RRP
2013–2015, vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ali izjavo prijavitelja o stanju postopka za pridobivanje gradbenega dovoljenja. (obr. 5),
6. Opis aktivnosti za pripravo predloga IN RRP
2013–2015 (obr. 6),
7. Obrazec Sestava razvojnega sveta regije na
dan 30. 11. 2013 (obr. 7),
8. Obrazec Sklep razvojnega sveta regije o potrditvi predloga izvedbenega načrta RRP razvojne regije
za 2013–2015 (obr. 8).
Kolikor prijavitelji ne želijo sredstev za pripravo izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2013–2015, ampak vlagajo Izvedbeni načrt re-
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gionalnih razvojnih programov za obdobje 2013–2015
zaradi uvrstitve projektnih predlogov na Listo prioritetnih predlogov, z namenom kandidiranja na javnem
pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij
iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje
2013–2015, morajo v prijavnem obrazcu z matičnimi podatki o prijavitelju (obr. 1) obkrožiti x le pred ustreznim
namenom prijave. V takem primeru se šteje vloga za
popolno, če vsebuje obrazce pod točko 1, 2, 4, 5, 7 in 8.
Pogoj za dodelitev sredstev za pripravo izvedbenega načrta je predložitev izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013–2015, zato
prijava le za namen sofinanciranja priprave izvedbenih
načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje
2013 – 2015 v delu, ki se nanaša na razvojno regijo ni
mogoča. Vloge, ki bodo prijavljene le za sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov, bodo zavržene.
10. Rok in način oddaje vlog za sofinanciranje priprave IN RRP 2013–2015
Kot pravočasne bodo upoštevane vse vloge, ki
bodo oddane osebno/priporočeno po pošti na naslov:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v vložišče, najkasneje 15. 1.
2014.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, z navedbo: »Ne
odpiraj – Vloga!« »Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov RRP 2013–2015« na sprednji
strani in z jasno navedenim nazivom in naslovom prijavitelja vloge. V prilogi dokumentacije javnega povabila,
ki je objavljena na spletni strani MGRT, je naslovna stran
ovojnice, ki jo lahko prijavitelji izpolnijo in prilepijo na
ovojnico, ali pa njegovo vsebino točno izpišejo.
Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, vsi zneski
v njej morajo biti prikazani v evrih (EUR).
11. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna
komisija, ki jo bo imenoval minister.
MGRT bo pravočasno prejete vloge odprla in preverila, ali je:
– vloga posredovana pravočasno oziroma do 15. 1.
2014,
– vloga popolna oziroma vsebuje vse v javnem povabilu zahtevane dokumente oziroma dokazila.
Če vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov
oziroma dokazil, se prijavitelja v roku 8 dni od odpiranja
pozove, da jo dopolni. Šteje se, da je vloga popolna,
ko MGRT od prijavitelja v 8 dneh po prejemu od poziva
prejme vse dokumente oziroma dokazila, zahtevane
v pozivu za dopolnitev. Če prijavitelj vloge v roku ne
dopolni, se vloga zavrže. Če je dopolnitev pravočasna,
vendar ne vsebuje vsega zahtevanega, se vloga zavrže.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na
preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
V primeru sprememb se upošteva podatke v prvotni vlogi.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku
roka za oddajo vloge na javni razpis.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju MGRT
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pre-
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gledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Kadar se ob preverjanju vloge pojavi dvom o namenu oziroma kadar so navedbe nejasne in dvoumne,
se lahko prijavitelja pozove k dodatnim obrazložitvam.
12. Roki obveščanja prijaviteljev o dodelitvi sredstev za pripravo izvedbenih načrtov
MGRT bo v roku 8 dni od prejema pravočasne,
popolne vloge, ki izpolnjuje vse pogoje javnega povabila prejemnikom posredoval sklep ministra o izboru
in ga pozval k podpisu pogodbe. Ostalim prijaviteljem
bo v enakem roku posredovan sklep o zavrnitvi ali
zavrženju.
Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
v tistem delu, ki se nanaša na sofinanciranje priprave
izvedbenih načrtov.
13. Pritožba
Zoper sklep o dodelitvi sredstev za pripravo izvedbenih načrtov MGRT pritožba ni dovoljena. Zoper sklep
o izboru/neizboru je možen le upravni spor.
Zoper »Mnenje glede usklajenosti predloga izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa
2013–2015 s kriteriji« MGRT ni pravnega sredstva.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije so na
razpolago vsak delovni dan do roka za oddajanje vlog
na MGRT. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na
e-naslov: gp.mgrt@gov.si s pripisom »Priprava IN RRP
2013–2015«. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani MGRT (http://www.mgrt.gov.si)
v roku 7 delovnih dni od prejema vprašanja. Pošiljatelj
vprašanj ne bo objavljen.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 350-46/2013/7(1525-06)

Ob-4429/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik)
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: najem poslovnih prostorov za potrebe avtomehanične delavnice
Policijske uprave Maribor na območju Mestne občine
Maribor, velikosti med 290 m2 in 400 m2.
3. Obdobje najema: poslovne prostore se najema
za nedoločen čas s šest mesečnim odpovednim rokom.
4. Vrsta pravnega posla: najem nepremičnin po
metodi javnega zbiranja ponudb.
5. Poslovni prostori morajo zagotavljati:
– velikost med 290 m2 in 400 m2,
– pisarniški prostor za 3 delovna mesta,
– skladiščni prostor,
– servisni prostor,
– dvostebrno dvigalo in kompresor na stisnjen zrak,
– garderobo za 3 delovna mesta, tuš in sanitarije.
6. Dodatni pogoji in zahteve:
– Poslovni prostori se morajo nahajati na območju
Mestne občine Maribor.
– Objekt oziroma poslovni prostori morajo imeti
uporabno dovoljenje.
– Poslovni prostori se morajo nahajati v poslovnem objektu in ne v mešano stanovanjsko poslovnem
objektu.
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– Poslovni prostori morajo tvoriti funkcionalno zaključeno celoto s svojim vhodom na dvorišče in poslovne
prostore.
– Upravljanje objekta mora zagotoviti lastnik objekta oziroma najemodajalec.
– Naročnik ne nosi morebitnih stroškov preureditve
poslovnih prostorov.
– Ponudnik oziroma lastnik ponujenih prostorov
mora zagotavljati periodične preglede in redne servise
dvostebrnega dvigala in kompresorja. Stroški teh storitev bremenijo ponudnika oziroma lastnika ponujenih
prostorov.
– Poslovni prostori morajo biti urejeni za selitev
v 30 dneh po podpisu pogodbe o najemu.
– Ponudnik oziroma lastnik prostorov dovoljuje najemniku namestitev lastne opreme v prostore, vključno
z morebitnimi manjšimi posegi v prostore.
– Prometna ureditev: dostop do objekta in parkirišče mora biti postavljeno tako, da omogoča postavitev
video nadzornega sistema.
– Dostopi: vsi vhodi v objekt morajo omogočati postavitev video nadzornega sistema.
– Parkirna mesta: v neposredni okolici objekta (dvorišče) mora biti zagotovljenih vsaj 10 parkirnih mest.
7. Obratovalni stroški: obratovalni stroški bremenijo najemnika poslovnih prostorov in predvidoma obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije,
vodarine, kanalščine, odvoza smeti, ogrevanja in hlajenja, upravljanja, tekočega vzdrževanja in vzdrževanja
okolice.
8. Kriteriji za izbor:
– skupna ponudbena cena,
– ustreznost ponujenih poslovnih prostorov glede
na izpolnjevanje vseh zahtev iz te javne objave.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
javne objave bodo izločeni iz postopka. Prav tako bodo
izločene ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz te
javne objave.
9. Način in rok plačila najemnine
Najemodajalec bo za poslovne prostore in parkirna
mesta izstavljal mesečne račune za najemnino do 5.
dne v mesecu za pretekli mesec.
Obratovalni stroški bremenijo najemnika poslovnih prostorov, ki jih bo najemnik plačeval po njihovem
nastanku.
Najemnik bo najemnino poravnaval skladno s prvim
in drugim odstavkom te točke, in sicer 30. dan od datuma prejema računa.
Najemnina in obratovalni stroški se pričnejo plačevati od primopredaje prostorov.
10. Ponudbena cena
Vse cene morajo biti navedene za mesečni najem
in brez DDV. V skladu z Zakonom o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) je najem
poslovnih prostorov, ki vključujejo tudi najem parkirnih
mest oproščen plačila DDV.
V ponudbeni ceni najema poslovnih prostorov je
potrebno navesti površino posameznih poslovnih prostorov, ceno na m2 in skupno ponudbeno ceno najema
poslovnih prostorov.
V ponudbeni ceni najema parkirnih mest je potrebno navesti število parkirnih mest, ceno najema za
eno parkirno mesto in skupno ponudbeno cena najema
parkirnih mest.
11. Obratovalni stroški: pri obratovalnih stroških je
potrebno navesti vrsto in ključ določitve stroškov (dejanska poraba, pavšalni znesek).
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti k ponudbi
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Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo, da ima objekt uporabno dovoljenje za
poslovne prostore (avtomehanično delavnico),
– tlorise poslovnih prostorov z umestitvijo zahtevanih prostorov.
13. Rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene
v zaprtih kuvertah, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno: Zbiranje ponudb za pridobitev poslovnih prostorov za potrebe avtomehanične delavnice Policijske
uprave Maribor, št. 350-46/2013, z oznako »Ne odpiraj
– Zbiranje ponudb«. Na zadnji strani kuverte mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 8. 1. 2014,
do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
14. Veljavnost ponudbe: ponudniki so vezani na
ponudbo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb za poslovne prostore in parkirna
mesta bo javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem izboru.
Naročnik bo skladno s 50. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) opravil pogajanja z najugodnejšimi ponudniki, ki bodo oddali ustrezne ponudbe.
16. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 1. 2014 ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
17. Ustavitev postopka: naročnik lahko kadarkoli
do sklenitve pravnega posla postopek ustavi brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali
ponudbe.
18. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško Grah,
tel. 01/428-47-23, faks št. 01/428-59-03, el. naslov
mojca.plesko-grah@gov.si ali Jasmina Strgaršek,
tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 243007-13-0048

Ob-4432/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana, objavlja na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12
in 47/13 – ZDU-1G) 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. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja
javnega zbiranja ponudb: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija Ministrstva
za infrastrukturo in prostor, ustanovljena s sklepom
št. 371-38/2013/482-00071277.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je pozidano
zemljišče: parc. št. 1516 (ID znak: 1911-1516/0-0) stanovanjska stavba, v izmeri 411 m², k.o. 1911 – Kamnik.
Izhodiščna cena: 62.659,38 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnina je v posesti najemnika in se nahaja v območju predkupne pravice Občine Kamnik.
2.2. Predmet javnega zbiranja ponudb je pozidano
zemljišče: parc. št. 3745/486 (ID znak: 2455-3745/486-0)
parkirišče, v izmeri 1236 m², k.o. 2455 – Sežana. Izhodiščna cena: 30.788,76 EUR. Navedena izhodiščna
cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec. Nepremičnina se nahaja znotraj območja predkupne pravice Občine Sežana.
2.3. Predmet javnega zbiranja ponudb je pozidano
zemljišče: parc. št. 1823/24 (ID znak: 1871-1823/24-0)
dvorišče, poslovna zgradba, v izmeri 4953 m², k.o. 1871
– Trbovlje. Izhodiščna cena: 71.224,14 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnina je v posesti tretje osebe.
2.4. Predmet javnega zbiranja ponudb je pozidano
zemljišče: parc. št. 1550/14 (ID znak: 2017-1550/14-0)
cesta, v izmeri 714 m², k.o. 2017 – Dolenji Logatec. Izhodiščna cena: 25.832,84 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka
na na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnina se nahaja znotraj območja predkupne pravice
občine Logatec.
2.5. Predmet javnega zbiranja ponudb je pozidano
zemljišče: parc. št. 940 (ID znak: 1937-940/0-0) skladišče, v izmeri 255 m², k.o. 1937 – Homec. Izhodiščna
cena: 79.537,30 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnina se nahaja znotraj območja predkupne pravice občine
Domžale.
2.6. Predmet javnega zbiranja ponudb so pozidana
zemljišča: parc. št. 782 (ID znak: ID znak: 2201-782/0-0)
v izmeri 278 m², parc. št. 763 (ID znak: 2201-763/0-0)
v izmeri 1757 m² in parc. št. 762 (ID znak: 2201-762/0-0)
v izmeri 126 m², vse k.o. 2201 – Nomenj.
Izhodiščna cena: 152.378,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnine so v posesti najemnika in se nahajajo znotraj območja predkupne pravice Občine Bohinj.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 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 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice
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na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi skladno z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na račun Republike Slovenije – proračun št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 24309-7221002-2013, v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je
poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka
na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 20. 12. 2013.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
– za nepremičnino pod točko 2.1. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Kamnik, na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4,
1535 Ljubljana.
– za nepremičnino pod točko 2.2. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Sežana, na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4,
1535 Ljubljana.
– za nepremičnino pod točko 2.3. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Trbovlje, na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4,
1535 Ljubljana.
– za nepremičnino pod točko 2.4. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Dolenji Logatec, na
naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
– za nepremičnino pod točko 2.5. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Homec, na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4,
1535 Ljubljana.
– za nepremičnine pod točko 2.6. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Nomenj, na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4,
1535 Ljubljana.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni
podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev;
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe)
ne starejši od 3 mesecev;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od
dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za
kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potr-
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dilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR);
– potrdilo o plačani varščini;
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, na račun Republike Slovenije – proračun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
24309-7221002-2013, z navedbo »plačilo varščine –
javno zbiranje ponudb v k.o. (ime katastrske občine) – in
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli
v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
dne 8. 1. 2014, s pričetkom ob 12. uri na sedežu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535
Ljubljana, v sejni sobi v 5. nadstropju.
7.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako
visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
7.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
7.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Minister za infrastrukturo in prostor oziroma Komisija
s soglasjem ministra za infrastrukturo in prostor lahko
ustavita postopek razpolaganja do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih
nepremičninah dobijo interesenti na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
kontaktna oseba Drago Gaberšek, tel. 01/478-83-17,
e-pošta: drago.gabersek@gov.si. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za
infrastrukturo in prostor: (www.mzip.gov.si/si/javne_objave/).
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ob-4458/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB 1,
56/08, 4/10 in 20/11) in v povezavi s 95. členom Za-
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kona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl. US: U-l.297/08-19,
90/12) ter Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni poziv
za sofinanciranje državne javne službe muzejev
v pooblaščenem muzeju,
ki jo bo v letu 2014 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(programski poziv, oznaka JPP – POM2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje poziva
Predmet poziva je sofinanciranje izvajanja državne
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki ni
javni zavod, v letu 2014.
2. Pomen izrazov
– Pooblaščeni muzej je muzej, ki je s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3.
2013 prejel pooblastilo za izvajanje državne javne službe muzejev.
– Javna služba skladno s tem pozivom in 93. členom ZVKD-1 obsega: identificiranje, dokumentiranje,
preučevanje, vrednotenje, interpretiranje, zbiranje, akcesijo in inventariziranje premične dediščine, varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena,
svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede
vodenja inventarnih knjig, pripravo in izvedbo konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini
državnega pomena ter izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.
– Prijavitelj programa je odgovorni nosilec programa.
3. Temeljno področje poziva
Temeljno področje poziva je izvajanje državne javne službe pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavodi.
V ta namen se sofinancira program izvajanja državne
javne službe skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3. 2013 o podelitvi
pooblastila.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavi le prijavitelj, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev;
– ni javni zavod;
– če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu
2013, ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do
ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni
dolžnosti);
– ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem
razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih
neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za
sofinanciranje v letu 2014;
– prijavljeni program bo realiziral do konca leta
2014.
5. Kriteriji poziva
Kriteriji javnega poziva so:
– kakovosten in prepoznaven program,
– vsebinska zaokroženost programa,
– predvidena prezentacija zbirk, ki jih hrani muzej,
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni
javnosti,
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– realno finančno ovrednoten in uravnotežen program,
– predvidena dostopnost do informacij o programu
v javnosti.
6. Uporaba kriterijev: program prijavitelja bo izbran,
če bo v postopku preverjanja izpolnjevanja kriterijev
ugotovljeno, da vključuje večji del nalog iz izvajanja državne javne službe in da presega lokalni pomen.
Povzetek načina ocenjevanja: postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo izvedla imenovana strokovna komisija, ki bo ocenila popolno vlogo in predlagala vsebino in višino financiranja prijavljenega programa.
7. Vrednost sredstev: skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv za leto 2014
je največ 35.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014
in 2015.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi
stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo programa
in brez katerih programa ne bi bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje
s strani ministrstva morajo biti predstavljeni v finančni
konstrukciji programa. Izplačila upravičenih stroškov se
izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska
priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.
10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z oznako JPP – POM2014 se objavi v Uradnem listu RS dne
13. 12. 2013 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si).
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– obrazce: prijavnica, program dela za leto 2014,
finančni načrt za leto 2014 in izjave prijavitelja.
Dokumentacijo poziva lahko prijavitelj dvigne v vložišču ministrstva 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.
Dokumentacija poziva je dostopna tudi na spletni
strani ministrstva http://www. mk.gov.si.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen program ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem
ovitku z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava
na javni poziv JPP – POM2014«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
12.2 Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva
njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.
12.3 Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 1. 2014
oziroma do tega dne poslana ali predložena v vložišču
ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in jih zavrglo.
13. Pristojni uslužbenec
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je mag. Marija Brus, tel. 01/369-59-17, elektronska
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pošta: marija.brus@gov.si. Uradne ure po telefonu in
elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14.
do 16. ure.
14. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane
osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najpozneje
v enem mesecu po obravnavi v strokovni komisiji ministra.
Ministrstvo za kulturo
Ob-4470/13
Krajevna skupnost Izlake objavlja na podlagi 20. in
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://izlake.si, od dne
13. 12. 2013, do dne 6. 1. 2014 in v Uradnem listu RS.
I. Najemodajalec: Krajevna skupnost Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake.
II. Predmet najema je neopremljen poslovni prostor,
namenjen mirni gostinski dejavnosti, v pritličju objekta
Dom društvenih dejavnosti Izlake, v izmeri 68,73 m2
s souporabo odprte terase, v izmeri 72,20 m2.
Lokal v pritličju zajema: vhod, v izmeri 10,65 m2,
soba, v izmeri 39,97 m2, priročno skladišče, v izmeri 7,81 m2 in sanitarije, v izmeri 10,30 m2.
III. Pogoji najema:
III.1.) Izhodiščna najemnina znaša 580,00 EUR mesečno. K poslovnemu prostoru spada tudi souporaba
odprte terase, v izmeri 72,20 m2. Izhodiščna najemnina je minimalna najemnina, ki jo lahko ponudnik nudi.
Ponudnik lahko izhodiščno višino mesečne najemnine
viša v minimalnih razponih po 50,00 EUR. Ponudbena
najemnina navzgor ni omejena.
V izhodiščno najemnino ni vključen davek na dodano vrednost.
Ob podpisu najemne pogodbe, bo moral najemnik
poravnati vnaprej 6-mesečno ponujeno najemnino kot
pogoj za veljavnost najemne pogodbe in predajo ključev
lokala. Za plačano 6-mesečno najemnino bo najemnik
prejel račun. Po preteku šestih mesecev se bo najemnina zaračunavala mesečno do petega dne v tekočem
mesecu za pretekli mesec, najemnik pa bo najemnino
dolžan poravnati v 8 dneh od dneva izstavitve računa.
Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih
potrebščin v RS.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi
stroške obratovanja in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in druge morebitne
stroške obratovanja.
Vse obveznosti najemnika pričnejo teči z dnem
podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik dejansko pričel opravljati dejavnost.
III.2.) Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala,
ki ga določita najemnik in najemodajalec sporazumno
s tem, da naj bi v večernem času praviloma obratovalni
čas trajal najdlje do 22. ure oziroma v poletnem času
do 23. ure.
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III.3.) V lokalu ni nobenega premičnega inventarja. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za
obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo
najemnik postavil v lokalu in ves drobni inventar, je last
najemnika. Če se bo najemnik odločil kakorkoli spreminjati podobo lokala v smislu obnovitvenih oziroma rednih
ali investicijskih vzdrževalnih gradbenih del, bo moral ta
dela predhodno dogovoriti z najemodajalcem. Vložena
sredstva v obnovo in opremo bremenijo najemnika samega, zato mora podati nepreklicno in brezpogojno pisno izjavo, da se vnaprej odreka morebitnim zahtevkom
za povrnitev kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor in da
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na
podlagi vlaganj.
III.4.) Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09, 49/10), bo najemna pogodba sklenjena
za nedoločen čas. Najemnik nima pravice oddati lokala
v podnajem.
III.5.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje,
da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki je predmet najema.
III.6.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe
ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje
gostinske dejavnosti, kar dokažejo z ustreznimi listinami.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
IV.1.) Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena višina najemnine enaka ali višja od izhodiščne najemnine
ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih
po 50,00 EUR. Ponudbe, ki tega pravila ne bodo upoštevale, se bodo štele kot nepravilne in bodo izločene
iz postopka izbire.
Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo
(to pomeni, da ni vseh zahtevanih prilog), se obravnavajo v skladu z 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07,100/09, 49/10). Skladno s četrtim odstavkom
45. člena citirane uredbe lahko ponudnik ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Ponudbe, ki bodo na odpiranju ponudb nepopolne, bodo tako izločene iz postopka
izbire.
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne
dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam
izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem
ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru se bo ponudba štela za nepravilno in
bo izločena iz postopka izbire.
IV.2.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene najemodajalcu v zaprti ovojnici najkasneje do dne 6. 1. 2014, do 12. ure,
ne glede na vrsto prenosa na naslov Krajevna skupnost
Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis za gostinski lokal«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– nepreklicno in brezpogojno izjavo ponudnika, da
se vnaprej odpoveduje kakršnemu koli zahtevku za povrnitev kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor in da je
seznanjen z dejstvom, da na poslovnem prostoru ne
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more pridobiti nikakršnih pravic iz naslova vlaganj, niti
teh pravic ne bo nikoli uveljavljal (OBR-3);
– ustrezna dokazila o registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika za opravljanje gostinske
dejavnosti (izpis iz sodnega oziroma poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni), samostojni podjetnik predloži tudi fotokopijo osebne izkaznice;
– opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanjih dejavnosti ponudnika;
– opis dosedanjih izkušenj v gostinstvu z dokumentiranimi prilogami, iz katerih je mogoče ugotoviti trajanje
teh izkušenj;
– izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo (OBR-4);
– potrdilo davčnega urada, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti (potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, šteto od dneva oddaje ponudbe).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne
dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam
izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem
ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Razpisna
dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani Krajevne skupnosti Izlake:
http://www.izlake.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni obliki
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu Krajevne
skupnosti Izlake.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
V.1.) Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo
v sejni sobi Krajevne skupnosti Izlake, dne 6. 1. 2014,
ob 18. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
V.2.) Postopek bo vodila komisija za vodenje postopka javnega razpisa in izbor najugodnejšega ponudnika, ki jo imenuje Svet Krajevne skupnosti Izlake.
Postopek javne ponudbe se bo vodil na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07,100/09, 49/10).
V.3.) Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo najvišje ponujene najemnine.
Najugodnejša ponudba je ponudba ponudnika, ki
ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev razpisa, nudi najvišjo najemnino.
V.4.) Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo
izdana najpozneje v roku 3 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni
od dneva odločitve.
V.5.) Rok za sklenitev najemne pogodbe je najkasneje 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku
pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev najemne pogodbe.
V.6.) Najemodajalec na podlagi te javne ponudbe ni
zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek oddaje
nepremičnine v najem kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti do ponudnikov.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
V.7.) Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo vsak delovni dan osebno na sedežu Krajevne skupnosti Izlake ali na tel. 03/567-95-80 oziroma
na mobilno št. 031/319-500.
Omogočen je tudi ogled prostora vsak delovni dan
po predhodni najavi.
Krajevna skupnost Izlake
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Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na
podlagi sklepa o prodaji z dne 4. 12. 2013 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1) parc. št. 1564/7, k.o. 1723 – VIČ (ID 5367312)
in parc. št. 1564/8, k.o. 1723 – Vič (ID 5031795), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 126,00 m2;
izhodiščna vrednost prodaje znaša 17.700,00 EUR.
– Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3506-2225/2013-2(2013-4022)BM, ki ga je dne 5. 6.
2013 izdala Mestna občina Ljubljana izhaja, da se zemljišči nahajata na območju stavbnih zemljišč. Območje
se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11 – DPN), Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr.,
43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.)
in Odlokom o lokacijskem načrtu za območje urejanja
VT 3/1 (povezovalna cesta med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2) (Uradni list RS, št. 36/00, 78/10)
– velja le na zahodnem delu zemljišča parc. št. 1564/7.
Iz potrdila o namenski rabi so za zahodni del zemljišča
parc. št. 1564/7 razvidni naslednji podatki o varovanju in
omejitvah po posebnih predpisih varstva kulturne dediščine (Odlok o razglasitvi Poti spominov in tovarištva za
zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 17/85-853)
ter varstva naravnih vrednot (Odlok o določitvi »Poti spominov in tovarištva« za spomenik skupnega pomena za
mesto Ljubljana; štirje odloki za posamezne dele v nekdanjih občinah Šiška, Moste-Polje, Bežigrad, Vič-Rudnik
(Uradni list SRS, št. 3/88); posamezni deli v nekdanjih
občinah: Uradni list SRS, št. 38/83 (Šiška); Uradni list
SRS, št. 34/84 (Moste-Polje); Uradni list SRS, št. 17/85
(Bežigrad); Uradni list SRS, št. 17/85 (Vič-Rudnik) – velja
le na zahodnem delu zemljišča parc. št. 1564/7).
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in
stroški v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki
velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 %
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt pri
Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke
o zastopnikih podjetja,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in
telefonsko številko.
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge
države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki
izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico
na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 31. 12. 2013 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če
je podana za posamezen sklop v celoti.
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec
ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni
strani, www.dars.si, ali po tel. 01/300-98-85.
DARS d.d.
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Ob-4437/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35., 36., 37., 38. in 39. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in
24/13) ter sklepa Občinskega sveta Občine Luče, z dne
14. 2. 2013, Občina Luče objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini v lasti
Občine Luče:
A. Nepremičnina parc. št. 340/16, travnik, v izmeri
561 m2, ID nepremičnine 911-340/16-0, k.o. 911 – Raduha, ki v naravi predstavlja dvorišče in funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši na parceli *149, k.o. Raduha.
B. Nepremičnina parc. št. *149, stanovanjska hiša,
v izmeri 71 m2, ID nepremičnine 911-149/0-1, k.o. 911
– Raduha.
Nepremičnini se prodajata v kompletu. Izhodiščna vrednost obeh nepremičnin skupaj znaša
46.907,76 EUR.
3. V ceno niso všteti stroški vpisa v zemljiško knjigo,
ki jih plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Pogoji prodaje:
– nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa, se prodajata kot zaključena celota,
– nepremičnini se prodajata po načelu »videno –
kupljeno«,
– ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe,
– ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Luče, številka 01267-0100019123.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 10 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
6. Ponudba:
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO,
davčno številko, potrdilo o državljanstvu; pravne osebe:
naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko,
davčno številko, navedbo zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 4.000,00 EUR.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Nepravočasne in nepopolne
ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne
bodo obravnavane. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Če bo
med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo po-
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dali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki;
– Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb;
– Občina Luče lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge;
– Občina Luče si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
8. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo, nato
pa v 8 dneh po izdaji računa plačati preostanek kupnine.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla; kupcu bo notarsko overjeni izvod kupoprodajne
pogodbe izročen po plačilu celotne kupnine;
– Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico
na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu in na spletni strani Občine Luče.
9. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in
prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 30. 12. 2013, do
11. ure na naslov: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče.
Do tega datuma oziroma ure mora ponudba prispeti na
sedež občine. Ponudbe se lahko pošljejo po pošti ali
oddajo osebno v glavni pisarni Občine Luče. Na zaprti
ovojnici mora biti na levi spodnji strani ovojnice vidno
navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv za firme) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Luče prispele po roku
za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
10. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 12. 2013 ob 12. uri
v sejni sobi Občine Luče. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov Občine Luče.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb,
kolikor niso zakoniti zastopniki ponudnika.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo.
Za posameznega ponudnika je lahko na javnem
odpiranju prisotna le po ena oseba.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru
najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
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11. Podrobnejše informacije: dodatne informacije
v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. 03/839-35-50 pri Klavdiju Strmčniku.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Luče
Št. 187/2013

Ob-4438/13

Na podlagi 2., 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12, 47/13) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13), 16. člena Statuta Občine Podvelka in
sklepa Občinskega sveta Občine Podvelka sprejetega
na 22. redni seji z dne 30. 9. 2013, Občina Podvelka
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
tel. 02/876-95-10, email – obcina@podvelka.si
II. Opis predmeta prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje in izklicna cena naslednjih nepremičnin v lasti Občine Podvelka:
a) Nepremičnina parc. št. 72/0-1, k.o. Zgornji Vurmat, v izmeri 1503 m2 in parc. št. 652/0, k.o. Zgornji Vurmat, v izmeri 61 m2, izklicna cena je v višini 9.978,75 €
brez davka;
b) Nepremičnina parc. št. 73/1-1, k.o. Zgornji Vurmat, v izmeri 1552 m2 z dotrajanim objektom, izklicna
cena je v višini 9.905,25 € brez davka;
c) Nepremičnina parc. št. 666, k.o. zgornji Vurmat,
v izmeri 698 m2, izklicna cena je v višini 4.674,91 € brez
davka;
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se
prodajajo kot zaključena celota, kot so navedene v posamezni alineji v II. točke.
2. Davek poravna kupec;
3. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
4. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za posamezno nepremičnino na transakcijski račun Občine
Podvelka: 01293-0100011253, odprt pri Banki Slovenije,
obvezni sklic na številko: 00-7221-2013.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine in davka je
bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna davka in kupnine na način in v roku, določenem
v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
VI. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev
javnega razpisa« (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.

– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse pogoje navedene v podrobnejši razpisni dokumentaciji javnega razpisa, ki je objavljena na spletni strani občine.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov, Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
ali oddajo v glavni pisarni Občine Podvelka, najkasneje
8. 1. 2014.
Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 1. 2014, ob
9. uri, v prostorih Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363
Podvelka, sejna soba, 1. nadstropje.
Podrobnejša razpisna dokumentacija in pogoji ter
obrazci za pripravo ponudbe za javni razpis so objavljeni
na spletni strani Občine Podvelka – www.podvelka.si,
v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni
pisarni Občine Podvelka.
Občina Podvelka
Št. 580/2013

Ob-4454/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc,
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/13,), 48. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/13) in
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem – parc. št. 1275/4
in 1112, obe k.o. Izola
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10,
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.
II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je:
– del zemljišča s parc. št. 1275/4, k.o. Izola, v izmeri 110 m2, ki predstavlja površino s parcelno številko
1275/4, k.o. Izola, za obdobje petih let. Letna cena za
najem zemljišča, v izmeri 110 m2 je 4.840,00 €,
– del zemljišča s parc. št. 1112, k.o. Izola, v izmeri
65 m2, ki predstavlja površino s parcelno številko 1112,
k.o. Izola, za obdobje enega leta. Letna cena za najem
zemljišča, v izmeri 65 m2 je 2.860,00 €.
III. 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 ponudbe prodaje;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe;
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine
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Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno
zemljišče;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št:
01240-0100006381;
– podpisan vzorec pogodbe.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
IV. Pogoji najema
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na
podlagi sklepa župana št. 478-246/2013 z dne 10. 4.
2013. 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 10 % izklicne najemnine na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka
Slovenije podračun št. 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine 3502-349/2013«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa
bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Najemnina za najem javne površine se poravna
v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki
Slovenije. 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 ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika.
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti
vinkulirane v korist Občine.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.
V. Merila za ocenitev ponudb
Zemljišče se odda ponudniku s ponujeno najvišjo
najemnino. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako višino najemnine, se med njima opravijo
pogajanja.
Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
ima prednostno pravico do najema uporabnik poslovnega prostora, ki se nahaja tik ob zemljišču, ki je predmet oddaje.
VI. 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, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VII. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 2. 1. 2014 do 12. ure
(datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola ali osebno, v sprejemno pisarno
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Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe
morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje
ponudb za najem nepremičnin parc. št. 1275/4 in 1112,
obe k.o. Izola – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VIII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 8. 1.
2014 od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb
bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
komisija ne bo upoštevala.
IX. Izid razpisa
Strokovne službe Urada za upravljanje z občinskim
premoženjem, bodo, po prejemu zapisnika, izdale sklep
o izboru najemnika. Ponudnik bo s sklepom o izbiri obveščen najkasneje v roku desetih dni.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
X. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic 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 popravljen/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
dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja
prispelih ponudb.
XI. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav
dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si
zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur
prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je
brezplačna. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-299
(Katja Rakar) ali po el. pošti na: katja.rakar@izola.si.
Občina Izola
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Objave gospodarskih družb
Ob-4487/13
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojni podjetnik Tlakovanje Gomboc,
Marijana Bencak s.p., Murski Črnci 27a, 9251 Tišina,
matična številka 3973697, obvešča upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto
od dneva te objave v Uradnem listu RS, št. 104/13, pričel postopek pri registrskem sodišču za prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na novoustanovljeno kapitalsko družbo Tlakovanje in parkovna ureditev d.o.o.,
s sedežem Murski Črnci 27a, 9251 Tišina, kot prevzemno družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni
register bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p.; podjetje podjetnika pa bo preneseno v novoustanovljeno družbo Tlakovanje in parkovna ureditev d.o.o.,
s sedežem Murski Črnci 27a, 9251 Tišina, po postopku
in na način, kot je opredeljen v Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1).
Podjetje Tlakovanje Gomboc, Marijana Bencak s.p.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-4482/13
V skladu z 10. členom Zakona o gospodarskih
zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, s spremembami in
dopolnitvami) Nika Pušenjak sklicuje
ustanovno skupščino
Zbornice za uporabno psihofiziologijo –
Neurofeedback, Biofeedback,
ki bo v sredo, 18. 12. 2013 ob 18. uri, v prostorih
Ljubljanskega Univerzitetnega inkubatorja, na naslovu
Vojkova 63, Ljubljana. Ustanovne skupščine se lahko
udeleži vsakdo, ki je lahko po ZGZ in predlogom statuta
član Zbornice in do 16. ure dne 18. 12. 2013 prijavi svojo
udeležbo na e-mail naslov: pusenjak.nika@gmail.com.
Na istem e-mail naslovu je možno zahtevati besedilo predloga statuta.
Predsedujoči skupščine: Nika Pušenjak
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Zavarovanja terjatev
SV 1202/2013

Ob-4466/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št.
SV 1202/2013 z dne 29. 11. 2013, je bilo enosobnem
stanovanje št. 6, v izmeri 36.70 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe, z ident. št. stavbe 2144-18,
z naslovom Cesta na Loko 9, 4290 Tržič, stoječe na parceli št. 145/6, k.o. Bistrica in shrambi, v izmeri 2.19 m2,
ki se nahaja v kleti stavbe z ident. št. 2144-15, last zastavitelja Gašperja Potočnika, Grajska cesta 28, 4260
Bled, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
26. 11. 2013 s prodajalcem Brankom Ogrisom, Jenkova ulica 4, Kranj, zastavljeno v korist zastavne upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.400,00 EUR, z obrestno mero za
redne in interkalarne obresti v višini vsote 6-mesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini 3.45 % letno,
z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice dne 31. 5. 2028
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe
št. 020911263432637.
SV 1044/2013

Ob-4494/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna
številka SV 1044/2013 z dne 11. 12. 2013 je stanovanje št. 82 v petem nadstropju, na naslovu Kardeljeva
cesta 57, 2000 Maribor, v izmeri 67,75 m2 s pripadajočo kletno shrambo, v izmeri 3,35 m2, ki stoji na parc.
št. 101/0, k.o. Spodnje Radvanje, za katerega v zemljiški
knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina in katerega lastnik je zastavitelj Kuharič Aleksander, zastavljeno v korist upnice Unicredit Banke Slovenije d.d., MŠ:
5446546000, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 114.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1135/2012

Os-4341/13

V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika
d.o.o., Jadranska 28, Maribor, zoper dolžnika Damjana Hvala, Ferkova 8, Maribor, zaradi izterjave denarne
terjatve v skupni višini 1.958,16 EUR s pripadki, se na
podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 1135/2012 (s pridruženimi) z dne 13. 11. 2012, zarubi nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št. 9, v izmeri 60,70 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Ferkova ul. 8.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 390/2008-146

Os-4445/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci
Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Borut Kolšek,
2. Marta Šetinc, 3. Marjan Šetinc, vsi iz Ljubljane, Mestni
trg 17, ki jih vse zastopa odvetnik Jure Debevec iz Ljub
ljane, Miklošičeva ul. 34 zoper nasprotne udeležence 1.
Coming d.d. Ljubljana – v stečaju, Dunajska 106, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane, 2.
Publikom trezor d.o.o., Miklošičeva 38, Ljubljana, 3. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, ki jo zastopa odvetnica Biserka Avsec iz Ljubljane in 4. Metka Muršec, Mestni
trg 17, Ljubljana ob udeležbi Matka Poharja, ki ga zastopa
odvetnik Jure Debevec iz Ljubljane, Miklošičeva ul. 34 in
ostalih udeležencih, ki jim je sodišče s sklepom dovolilo
udeležbo na podlagi dopolnitve predloga z dne 3. 9. 2012
za vzpostavitev etažne lastnine pri večstanovanjski stavbi na naslovu Mestni trg 17 v Ljubljani, z identifikacijsko
oznako 1728-101 izdalo sklep o začetku vzpostavitve
listine z naslednjimi podatki:
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Kupoprodajna pogodba o prodaji
stanovanja z dne 14. 11. 1994, opr. št. 466-2593/91.
Predmet pogodbe: trisobno stanovanje v III. nadstropju,
v izmeri 94,61 m2, v večstanovanjski stavbi, ki stoji na
Mestnem trgu 17 v Ljubljani. ID nepremičnine, s katerim
je vpisana v kataster stavb: 1728-101-9;
– oseba, ki jo je izstavila: Občina Ljubljana Center,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana;
– oseba, v korist katere je izstavljena: Matko Pohar,
Mestni trg 17, Ljubljana;
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Matko Pohar, Mestni trg 17, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej
navedeni nepremičnini, zlasti:
1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in
da ima zato v posesti izvirnik te listine,
3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2.
morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge
stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine,
ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora
priložiti tudi izvirnik listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2013
N 93/2012

Os-4213/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Katji Rožič Bračko v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Peter Šömen, Gosposvetska cesta 31, Maribor in
2. Tea Filipič, Jerovškova ulica 61, Maribor, ki ju zastopa Agencija Etažna, Jožica Reberc s.p., Cizljeva
ulica 5, Maribor; in priglasiteljev: 1. Matej Kavtičnik,
Gosposvetska cesta 31, Maribor, ki ga zastopa Agencija Etažna, Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, 2. Stamenko Rosič in 3. Jožefa Rosič, oba stan.
Gosposvetska cesta 31, Maribor, 4. Stanko Mlakar in
5. Erna Mlakar, oba stanujoča Gosposvetska cesta 31,
Maribor, 6. Cvetko Štingl, Počehova 25, Maribor, 7.
Robert Zupanec in 8. Marija Zupanec, oba stanujoča
Ulica XIV. divizije 11/a, Rogaška Slatina, ki ju zastopa
Agencija Etažna, Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5,
Maribor, 9. Ivan Bravar, Pernica 11v, Pernica; zoper
nasprotnega udeleženca: Gradis, Gradbeno podjetje
Maribor p.o., Maribor, Gosposvetska cesta 29, Maribor,
ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, odvetnik Simon Brence iz Odvetniške pisarne Brence&Greifoner
d.o.o, Partizanska cesta 13 a, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča na stavbi Maribor, Gosposvetska cesta 31, dne
4. 11. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe z dne
22. 12. 1992, sklenjene med Gradis Finance Ljubljana
d.o.o., Šmartinska 134a, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Kavčič Angela, oec., kot prodajalcem, in Šoemen Antonijo, EMŠO 3012928505374, Gosposvetska
c. 31, Maribor, kot kupovalko, sklenjeno na podlagi
določb členov 112 do 130 Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/II-91), s katero je prodajalec
kupovalki prodal dvosobno stanovanje št. 023, v šestem nadstropju, v stavbi na naslovu Gosposvetska
c. 31, Maribor, s površino 56,56 m2, katero se deli na
sobo, v izmeri 13,77 m2, 19,42 m2, kuhinjo, v izmeri 7,48 m2, shrambo, v izmeri 0,51 m2, predsobo, v izmeri 6,26 m2, kopalnico, v izmeri 2,85 m2, WC v stano-
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vanju, v izmeri 1,02 m2, ložo, v izmeri 3,55 m2 in klet,
v izmeri 1,70 m2, s pravico do souporabe na skupnih
prostorih, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2013
N 358/2009

Os-4245/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Resljeva ulica 1, Ghegova ulica 2 in Gorkega
ulica 26, na predlog predlagatelja Agim Sadrija, Resljeva ulica 1, Maribor, za vpis lastninske pravice na
stanovanju v katastru stavb vpisano kot posamezni
del stavbe št. 659-843-4 in za vzpostavitev pravnega
naslova, 6. 11. 2013, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe št. III/TM-10/3 z dne 12. 2. 1992, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalcem ŽG Ljubljana, Podjetje za vzdrževanje železniških
vozil Maribor, Kurilniška ulica 8, zastopanem po v.d.
direktorju Branku Bezjaku in kupcem Jožetom Ribičem,
stanujočim Gorkega 26, Maribor, za stanovanje št. 4,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše Gorkega 26,
Maribor, v izmeri 66,11 m2, stoječe na parceli št. 840,
k.o. Tabor, v kateri je prodajalec dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2013

VL 212381/2012

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti
dolžniku Rozman Sebastjanu, Podreča 31, Mavčiče, ki
ga zastopa odv. Renato Frelih, Ulica Mirka Vadnova 6,
Kranj, zaradi izterjave 1.320,68 EUR, sklenilo:
dolžniku Rozman Sebastjanu, Podreča 31, Mavčiče
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. Renato
Frelih, Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj.
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 Ljubljani
dne 19. 11. 2013
VL 113630/2013

P 2943/2012-IV

Os-4215/13

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki mag. Barbari Mazovec Kšela, v pravdni
zadevi tožeče stranke mlad. Tijan Atlija, Podgorska
ulica 52, Kočevje, ki ga zastopa skrbnica za posebni
primer Velenka Panić, Podgorska ulica 52, Kočevje, zoper toženi stranki: 1. Musa Goxhuli, Skenderaj,
Republika Kosovo, dejansko bivališče neznano, in 2.
Branka Panić, Podgorska ulica 52, Kočevje, zaradi izpodbijanja očetovstva, dne 30. septembra 2013, sklenilo:
za začasno zastopnico prve tožene stranke se imenuje odvetnica Tanja Medvešček, Dalmatinova 2, Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2013

Os-4320/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Razlagova ulica 2,
Maribor, proti dolžniku Medzid Muhasilovic, Kloster Str.
48, Nemčija, ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni zast.
Gregor Hieng, Stari tg 2, Ljubljana, zaradi izterjave
4.810,69 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Medzid Muhasilovic se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za
sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega za sprejemanje pisanj se postavi odv. Gregor Hieng, Stari trg 2,
1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2013
VL 154289/2013

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih

Os-4308/13

Os-4321/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub
ljana, ki ga zastopa Rok Rozman, Šmartinska 140,
Ljubljana, proti dolžniku Bertu Kos, Dolenje Laknice 39,
Mokronog, ki ga zastopa odv. Boris Grobelnik, Dalmatinova 11, Ljubljana, zaradi izterjave 18.237,99 EUR,
sklenilo:
dolžniku Bertu Kos, Dolenje Laknice 39, Mokronog,
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. Boris
Grobelnik, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana.
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 Ljubljani
dne 6. 11. 2013
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I P 1531/2013

Os-4402/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Katji
Ficko Dolžan, v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa
Beršnjak, Florjanska 44 g, Sevnica, ki jo zastopa Žiga
Klun, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Dušana
Dolamič, Peter Pfenninger Strasse 35, 5020 Salzburg,
Avstrija, zaradi plačila 4.200,00 EUR s pripadki, dne
28. 11. 2013 sklenilo:
toženi stranki Dušanu Dolamiču, Peter Pfenninger
Strasse 35, 5020 Salzburg, Avstrija (v tožbi: Jurčičev
trg 2, Ljubljana), se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnica Helena Primožič, Tavčarjeva 1, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2013
VL 103509/2013

Os-4404/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A,
Trbovlje, ki ga zastopa odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Romanu Polak, Nasipi 1,
Trbovlje, ki ga zastopa odv. Iztok Šubara, 1. junija 36,
Trbovlje, zaradi izterjave 38,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Romanu Polak, Nasipi 1, Trbovlje, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Iztok Šubara, 1. junija 36, 1420 Trbovlje.
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 Ljubljani
dne 28. 11. 2013
VL 99001/2013

Št.

Os-4410/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika JEKO-IN,
javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, proti dolžniku Dejanu Režek,
Cankarjeva ulica 1, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. odv.
začasni zast. Samo Ilc, Bleiweisova cesta 30, Kranj,
zaradi izterjave 485,39 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Režek, Cankarjeva ulica 1, Kranj,
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 Ilc Samo, Bleiweisova c.30, 4000 Kranj.
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 Ljubljani
dne 29. 11. 2013

104 / 13. 12. 2013 /

Stran

3371

Oklici dedičem
D 141/2011

Os-4114/13

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojni Ani Stergar, rojeni 2. 1. 1883, nazadnje
stanujoči Sela pri Dobovi 18, p. Dobova, ki je umrla
16. 11. 1948.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 10. 2013
D 139/2013

Os-4361/13

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski postopek po pokojnem Andreasu Modicu, nazadnje
stalno prebivajočem Lipsenj 33, Grahovo, ki je umrl
20. 8. 1880.
Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na
oglasni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem
listu RS.
Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 11. 2013
D 140/2013

Os-4362/13

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Josefu Mekinda, nazadnje stalno
prebivajočem Lipsenj 31, Grahovo, ki je umrl 5. 7. 1923.
Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na
oglasni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem
listu RS.
Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 11. 2013
D 141/2013

Os-4363/13

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Andreasu Iblančiču, nazadnje
stalno prebivajočem Lipsenj 30, Grahovo, ki je umrl
31. 5. 1882.
Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na
oglasni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem
listu RS.
Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 11. 2013
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Os-4364/13

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Valentinu Kotniku, rojenem 2. 2.
1848, nazadnje stalno prebivajočem Lipsenj 29, Grahovo, ki je umrl 21. 2. 1939.
Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 11. 2013
D 151/2013

Os-4313/13

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Mihaelu Kuraltu, rojenem dne
23. 3. 1935, državljanu SFRJ, samskem, umrlem dne
27. 9. 1984, nazadnje stanujočem na naslovu Cerklje
na Gorenjskem 235.
Zapustnik je bil samski in brez otrok. Imel je več
bratov in sester, med drugim tudi brata Rudolfa Kuralta,
rojenega leta 1920, ki je umrl pred zapustnikom, zapustil
pa je sina Rudolfa Kuralta, rojenega 18. 4. 1953, nazadnje stanujoč Pot na Jošta 41, Kranj.
Sodišču ni znan naslov dediča Rudolfa Kuralta,
zato na podlagi tretjega odstavka v zvezi s prvim in drugim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju poziva
dediča Rudolfa Kuralta, da se priglasi sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Kolikor se dedič ne bo priglasil sodišču v roku enega leta, mu bo sodišče postavilo začasnega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2013
D 25/2013

Os-4110/13

Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski
postopek po pokojni Tereziji Kranjc, rojeni 16. 8. 1930,
nazadnje stanujoči Boštanj 24, p. Boštanj in umrli dne
27. 12. 2012, opr. št. D 25/2013.
Zapustnica Terezija Kranjc iz Boštanja 24, p. Boštanj, ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
v roku enega leta od objave tega oklica kot dediči po
pokojni Tereziji Kranjc. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 28. 10. 2013

Os-4088/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojni Mariji Magdaleni Barle,
rojeni 11. 7. 1942, Jurčičeva ul. 11, Trebnje, sodišče
poziva dediče, ki imajo pravico do zapuščine po zgoraj
pokojni Mariji Magdaleni Barle, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 10. 2013

Os-4365/13

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Janezu Gerbec, rojenem 13. 5.
1833, nazadnje stalno prebivajočem Lipsenj 35, Grahovo, ki je umrl 19. 2. 1928.
Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 11. 2013
I D 660/1984

D 124/2013

Oklici pogrešanih
N 23/2013

Os-4359/13

Sofia Lukancich, neznanega bivališča, nazadnje
stanujoča Cleveland, Ohio, USA, se poziva, da se oglasi
pri sodišču ali skrbniku za posebni primer Poglajen Dejanu, rojen 14. 9. 1964, stanujoč Šifrerjeva 26, Ljubljana.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o njenem bivanju ali smrti, da to takoj sporočijo sodišču
v treh mesecih po objavi oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Edini podatek o letnici rojstva je za pogrešanega
Ivana Hrašarja, saj je navedeno v zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Kamniku, opr. št. O 111/58-22,
po pokojni Hrašar Ivani, na podlagi katerega so pogrešanci pridobili lastninsko pravico na nepremičninah. Ker
so pogrešanci Ivan Hrašar, Jeny Hrašar in Sofia Lukancich bratje in sestre, je velika verjetnost, da so pogrešanci že mrtvi, saj je bil pogrešani Ivan Hrašar, rojen leta
1910, kar pomeni, da bi morali biti vsi pogrešanci stari
okoli 100 let, kar pa je malo verjetno.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 11. 2013
N 22/2013

Os-4360/13

Jeny Hrašar, neznanega bivališča, nazadnje stanujoča Cleveland, Ohio, USA, se poziva, da se oglasi
pri sodišču ali skrbniku za poseben primer, Poglajen
Dejanu, rojen 14. 9. 1964, stanujoč Šifrerjeva 26, 1000
Ljubljana.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o njenem bivanju ali smrti, da to takoj sporočijo sodišču
v treh mesecih po objavi oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Center za socialno delo Domžale je po uradni dolžnosti izvedel celotni ugotovitveni postopek in ugotovil,
da se je glede na podatke iz predloga z dne 28. 6. 2013
Hrašar Ivan rodil leta 1910, Hrašar Jeny pa je sestra
navedenega, podatki o njeni smrti pa organu niso znani.
Drugih podatkov za osebo ni najti.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 11. 2013
N 21/2013

Os-4384/13

Hrašar Ivan, rojen 1910, neznanega bivališča, nazadnje stanujoč Glen Rogers, Box 76, Virginia, USA, se
poziva, da se oglasi pri sodišču ali skrbniku za poseben
primer, Poglajen Dejanu, rojen 14. 9. 1964, stanujoč
Šifrerjeva 26, 1000 Ljubljana.
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Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem bivanju ali smrti, da to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi oklica, sicer bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Edini podatek o letnici rojstva je za pogrešanega
Ivana Hrašarja, je naveden v zapuščinskem postopku
Okrajnega sodišča v Kamniku, opr. št. O 111/58-22.
Drugih podatkov za osebo ni najti.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 11. 2013
N 37/2013

Os-4339/13

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagateljice Marjete Bukovec, Staneta Rozmana 4, Murska
Sobota, v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Ludvika Seršena, roj. 6. 8. 1934 v Kobilju,
očetu Ludviku in materi Ani Seršen, roj. Vugrinec, nazadnje stanujočega v Motvarjevcih 12, sedaj neznanega
bivališča.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 25. 11. 2013
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Gerjevič Patrizia, Cesta 1. Istrske brigade 2B, Pobegi, zavarovalno polico, št. 50500073629, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn-332833

Korošec Kristina, Trg svobode 4, Bohinjska Bistrica,
indeks, št. 20050151, izdala Pravna fakulteta, Univerza
v Ljubljani, leto izdaje 2005. gns-332803

Jenškovec Jožica, Orehovec 5, Kostanjevica na
Krki, zavarovalno polico, št. NAL-POL-0106012985 (vita
fond), izdala zavarovalnica AS. gnx-332823

Kristanšek Branko, Velike Grahovše 21, Laško,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Primoža Trubarja,
Laško, izdano leta 1980. gni-332813

Kavka Anton, Brdo 8, Domžale, zavarovalno polico,
št. 50500057599, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnv-332825

Marolt Bojan, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Toneta Čufarja
v Ljubljani, izdano leta 1974. gnd-332818

Kramar Anamarija, Tacenska cesta 125, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601006474, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-332834

Svetlin Dušan, Krožna pot 5, Prelog, Domžale, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Domžale, izdano leta
2006. gnq-332805

Piletič Milivoj, Ob Težki vodi 25, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500026969, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnm-332809

Drugo preklicujejo

Podkrižnik Branko, Ulica Kozjanskega odreda 23,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 70000010083,
izdala zavarovalnica KD Življenje. gne-332817
Pramenko Ernest, Ljubljanska 31A, Kamnik, zavarovalno polico, št. 50500121167, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnc-332819
Rep Simon, Pot k studencu 9, Pivka, zavarovalno
polico, št. 50500081208, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnf-332816
Romih Erika, Mlinska ulica 24, Hoče, zavarovalno
polico, št. 50500092889, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-332821
Romih Tomaž, Mlinska ulica 24, Hoče, zavarovalno
polico, št. 50500085044, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny-332822
Svatina Valerija, Cven 2C, Ljutomer, zavarovalno
polico, št. 50500127975, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw-332824
Teyrovsky Terezija, Cesta v Zgornji log 23, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. POL - 01 000016995, izdala zavarovalnica Moja naložba. gnp-332810
Tratnjek Štefan, Gančani 26A, Beltinci, zavarovalno
polico, št. 50500080762, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-332820
Uršej Mateja, Rogašovci 14, Rogašovci, zavarovalno polico, št. 50500102200 (fondpolica maks garant),
izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-332804
Zajc Alojz, Dolenje Sušice 1, Dolenjske Toplice, zavarovalno polico, št. 50500068746, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnn-332808

BOBO
SKUPINA
d.o.o.,
Kajuhova
ulica 7, Izola - Isola, licenco za vozilo KP - US-220, št.
G 0004513/06105/707/001, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnl-332835
Gradišnik Anton, Spodnja Brežnica 17, Poljčane,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012343001,
izdajatelj Cetis. gnk-332815
Grom Monika, Zelše 9, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 20070086, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana.
gnq-332830
Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Letališka 17, Ljub
ljana, štampiljko ovalne oblike, v sredini piše Hella, pod
tem pa Hella Saturnus Slovenija d.o.o. in številka 19.
gnp-332806
Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Letališka 17, Ljub
ljana, štampiljko ovalne oblike, v sredini piše Hella, pod
tem pa Hella Saturnus Slovenija d.o.o. in številka 6.
gno-332807
Kačinari Gabrijela, Kidričeva 35, Koper - Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper,
št. 0006087855. gnu-332826
Mally Jure, Ilirska ulica 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63020248, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnj-332812
Mušič Ana, Dragatuš 6B, Dragatuš, študentsko izkaznico, št. 27005348, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnr-332829
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL
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155 a Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gnh-332814
Podvršič Anuška, Puntarjeva ulica 8, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 20201661, izdala
Pravna fakulteta. gnk-332811
Prima Plast d.o.o., Kamniška cesta 19, Kamnik,
štampiljko črno sive barve, znamke TRODAT PRINTY
4912, s številko 3 in naslednjo vsebino: Prima plast
d.o.o., dimenzija napisa 37 mm X 10 mm. gnt-332827
Rakita Saša, Delavska ulica 8, Mojstrana, licenco
za trženje vrednostnih papirjev, izdana 25. 11. 2004,
izdajateljica Agencija za trg vrednostnih papirjev.
gno-332832
Simić Suzana, Colnarjeva ulica 1A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11070390, izdala Zdravstvena
fakulteta. gnp-332831
Šutalo Domagoj, Janežičeva 13, Ljubljana, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu za poklic višji fizioterapevt. gnw-332828
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