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Javni razpisi

Št. 342-19/2009/47 Ob-3046/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na pod-
lagi:

– VI. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega pro-
grama za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14; v nadalj-
njem besedilu: Uredba),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 
2006 o Evropskem skladu za ribištvo, (v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 1198/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007) z dne 
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe 1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
498/2007/ES),

– Operativnega programa za razvoj ribištva v Re-
publiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 
2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije 
št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008 
in spremembo OP 2007–2013, potrjenega z izvedbenim 
sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1. 2014 o spre-
membi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi Operativnega 
programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za 
ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 št. 
CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja

javni razpis
za ukrep predelava in trženje

I. Predmet javnega razpisa
Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz 
naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, 
za povečanje pro izvodnje v predelavi rib  in povečanje 
števila ribjih pro izvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi 
pro izvodi.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
Višina  nepovratnih  sredstev,  namenjenih  za  sofi-

nanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep 
Predelava in trženje znaša 1.560.000 EUR, od tega de-
lež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75 %, 
delež  prispevka Republike  Slovenije  v  celotnih  javnih 
izdatkih pa znaša 25 %.

Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru  tega  jav-
nega razpisa se najmanj 50 % sredstev nameni mikro in 
malim podjetjem, do preostalih 50 % sredstev pa ostalim 
podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.

Sredstva bremenijo proračunski postavki MKO:
9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13–EU udelež-

ba, v višini 1.170.000 EUR,
9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska 

udeležba, v višini 390.000 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 
do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh 
MKO.

II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so 

v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavno-
sti predelave in trženja rib kot:

– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik,
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kme-

tijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro, mala 

in srednja podjetja ter velika podjetja kot so opredeljena 
v točki (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES:

– mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zapo-
slenimi  in  letnim  prihodkom  manjšim  od  dveh  milijo-
nov EUR ali  vrednostjo premoženja manjšim od dveh 
milijonov EUR;

– malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposle-
nimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR 
ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR;

– srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 za-
poslenimi  in  letnim  prihodkom  manjšim  od  50  milijo-
nov  EUR  ali  vrednostjo  premoženja  manjšim  od  43 
milijonov EUR.

V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz 
3. člena točke f Uredbe 1198/2006/ES, velja, da mora 
imeti manj kot 750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 
200 milijonov EUR.

III. Predmet podpore
Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo 

in trženje:
– naložbe  v  obrate  in  prostore  za  predelavo  rib 

s pripadajočo opremo;
– naložbe v obrate in prostore, namenjene za trže-

nje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib 
iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključ-
no s pripadajočo opremo;

– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena iz-
ključno za transport pro izvodov iz predelave in distribu-
cijo ribjih pro izvodov.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republi-
ke Slovenije.

IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 

iz razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem 
obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo 
biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, 
resnična, točna, jasna in razumljiva.
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2. Vlagatelj mora imeti v primeru novogradenj pri-
dobljeno  pravnomočno  gradbeno  dovoljenje,  v  drugih 
primerih pa mora imeti pravnomočno uporabno dovolje-
nje oziroma mora biti pravnomočno uporabno dovoljenje 
izdano  lastniku nepremičnine. Objekt mora biti  grajen 
skladno s predpisi s področja gradnje objektov.

3. Obrat za predelavo ali trženje mora biti registriran 
pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo  in varstvo ra-
stlin, razen novogradenj, ki morajo biti registrirane pred 
zaključkom naložbe.

4.  Za  naložbe morajo  biti  pridobljena  vsa  predpi-
sana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja, skladno 
z zakonodajo.

5. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Eko-
nomska upravičenost se preverja z interno stopnjo do-
nosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti 
izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni 
strani MKO: www.mko.gov.si in Agencije Republike Slo-
venije za kmetijske  trge  in  razvoj podeželja  (v nadalj-
njem besedilu: ARSKTRP): www.aktrp.gov.si.

6. Naložba v predelavo ali trženje mora z naložbo 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih po-
sebnih ciljev ukrepa:

– izboljšanje pogojev dela,
– izboljšanje in spremljanje javnega zdravja in higi-

enskih razmer in kakovosti pro izvodov,
– pro izvajanje  visoko  kakovostnih  pro izvodov  za 

nišne trge,
– zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
– izboljšanje rabe premalo uporabljenih vrst, stran-

skih pro izvodov in odpadkov,
– pro izvajanje  in  trženje novih pro izvodov,  upora-

ba novih  tehnologij  ali  razvoj  inovativnih  načinov  pro-
izvodnje,

– trženje pro izvodov, ki izvirajo iz lokalnega iztovar-
janja in lokalnega ribogojstva.

7. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prosto-
ra, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.

Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 

naložbe  v  novogradnjo  ali  obnovo  nepremičnin  (to  je 
obratov za predelavo ali trženje s pripadajočo opremo), 
ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja 
pogoja:

– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu 
nepremičnine  za  obdobje  najmanj  10  let  po  datumu 
oddaje vloge,

– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika ali 
morebitnih solastnikov, k naložbi.

2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in na-
kup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi 
za druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, 
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni 
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo 
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.

3.  Če  vlagatelj  kandidira  za  pridobitev  sredstev 
samo za del naložbe (naložba se izvaja po posameznih 
fazah – fazna gradnja), morajo biti iz priložene investi-
cijsko tehnične dokumentacije razvidni:

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

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

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim 
se vlagatelj prijavlja na razpis.

4. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo 
za priznani  in nepriznani del naložbe. Podatki morajo 
biti  razvidni  iz Tabele  »Finančna  konstrukcija  celotne 
naložbe na predelovalnem obratu ali obratu za trženje« 
iz Prijavnega obrazca.

5. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni pod-

jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.

– če  je  vlagatelj  kmetija  z  dopolnilno  dejavno-
stjo predelave rib, mora imeti nosilec kmetije poravna-
ne vse obveznosti do države in ne sme biti v osebnem 
stečaju.

6. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji:

– vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
7. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge 

strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To 
mora  biti  razvidno  iz  ustreznih  listin:  originalni  račun 
ter  kopije  garancijskega  in  tehničnega  lista,  ki  sodijo 
k opremi.

8. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sred-
stev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel 

podporo voditi predpisano dokumentacijo, ki je določe-
na v razpisni dokumentaciji in jo mora hraniti še najmanj 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v na-
sprotju  z  namenom dodeljenih  sredstev. Upravičenec 
se tudi obvezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega 
izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu 
bila dodeljena sredstva in je ne bo odtujil.

3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj obmo-
čja Republike Slovenije.

4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev,  že  prejel  sredstva  Evropske  unije  ali  javna 
sredstva Republike Slovenije.

5.  Naložbena  dejavnost,  za  katero  upravičenec 
po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še 
vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in 
v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb, ki 
bi odstopale od namena odobrene naložbe ali odtujiti 
naložbe  ter  naložbe  ne  sme  uporabljati  v  nasprotju 
z namenom dodeljenih sredstev.

6. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da 
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali 
določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobri-
tvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije 
vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev.

7. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi 
v  predpisanem  roku  in  so mu  bila  določena  denarna 
sredstva  na  podlagi  njegovih  zahtevkov  za  izplačilo 
sredstev  (v  nadaljnjem  besedilu:  zahtevek)  že  izpla-
čana, ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev.

8. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo 
je prikazal v vlogi.

9.  Naložba  mora  biti  zaključena  najkasneje  do 
31. 12. 2015.

10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pri-
padajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih 
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tudi  za  druge  namene,  se  od  vseh  skupnih  stroškov 
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni 
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo 
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora 
biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet 
podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prosto-
rov, ki niso predmet podpore.

11. Upravičenec mora  vse  naložbe,  za  katere  je 
prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Pri-
ročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti 
in označevanje projektov v okviru OP 2007–2013, ki je 
dosegljiv na spletni strani, www.mko.gov.si.

12. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo za-
dnjega zahtevka. Kot zaključek naložbe se šteje:

– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v upo-
rabo, kadar gre za graditev objekta,

– vpis ali predlog za vpis lastninske pravice na 
nepremičnini  v zemljiško knjigo,  ko gre za nakup ne-
premičnine,

– vpis obrata v register obratov za predelavo ali 
trženje pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z do-
kazili o izvedenih aktivnostih:

– vključitev  strojne ali  transportne opreme v  pro-
izvodnji proces, kadar gre za nakup opreme.

Zahtevkom se predložijo originalni računi z original-
nimi potrdili o plačilu računov. Ko gre za nakup opreme, 
za katero se  ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu 
računu priložita kopiji tehničnega in garancijskega lista.

13. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktiv-
nosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih 
javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKO ter, da 
se podatki o prejemnikih sredstev na konkretno zapro-
silo lahko posredujejo.

V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški  novogradnje ali  obnove nepremičnin,  to 

je  obratov  in  prostorov  za  predelavo  in  trženje  ribjih 
pro izvodov,  nakup  pripadajoče  opreme  za  predelavo 
in  trženje,  nakup  pripadajoče  računalniške  program-
ske  in  strojne  opreme  za  računalniško  vodenje  pro-
izvodnje predelave in trženja,

– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so 
povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, 
prevoza  in njihove montaže ali stroški  izvedbe del na 
kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih 
del),

– pri nakupu strojne in transportne opreme se 
priznavajo  tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme 
v pro izvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske pro-
izvodnje,

– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in 
se bodo uporabljala izključno za transport oziroma dis-
tribucijo ribjih pro izvodov iz lastne pro izvodnje in prede-
lave,  s  tem, da skupni  strošek naložbe v  transportna 
sredstva ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV 
ter ne sme presegati 20 % priznane vrednosti naložbe,

– nakup zemljišč za predelovalne obrate  in obra-
te  za  trženje,  ki  ne  presega  10 %  priznane  vrednosti 
naložbe,

– splošne stroške za izvedbo projekta, ki so ne-
posredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 
12 % priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji pro-
jektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno 
povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za 
naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, 
stroški nadzornikov del, ter izdelava vloge,

– splošni stroški, ki so vezani na izdelavo vloge 
s poslovnim načrtom in pripravo zahtevkov, znaša naj-
višji upravičljiv strošek 5.000,00 EUR brez DDV.

Podrobnejši  seznam  upravičenih  stroškov  je  se-
stavni del razpisne dokumentacije.

2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so 
stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odo-
britvi sredstev. Kot nastanek stroška se šteje prevzem 
obveznosti  vlagatelja  na  račun  morebitnih  dodeljenih 
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje ma-
teriala, opreme, storitev ali del).

Ne  glede  na  prejšnji  odstavek  se  za  upravičene 
štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa 
zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sred-
stev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.

VI. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov  iz člena 55 Uredbe 

1198/2006/ES  ter  člena  26  Uredbe  498/2007/ES,  se 
podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za:

– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup nepremičnin,
– naložbe  v  nakup  zemljišča,  ki  presegajo  10 % 

priznane vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja 

in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin 

za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti 
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,

– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij 
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup paten-
tov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki 
so neposredno povezani s projektom in presegajo 12 % 
priznane vrednosti naložbe,

– naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni 
namenjena za pro izvodnjo, povezano z naložbo,

– naložbe  v  transportna  sredstva,  ki  niso  gospo-
darska vozila,

– naložbe  v  gospodarska  vozila,  ki  presegajo 
100.000  EUR  ali  presegajo  20 %  priznane  vrednosti 
naložbe,

– naložbe,  ki  niso  sklenjena  celota  ali  pri  katerih 
se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem do-
končanju,

– naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raz-
iskovalnim  projektom  ter  ukrepe  za  promocijo  ribiških 
pro izvodov,

– naložbe  v  trgovine  in  transportna  sredstva  za 
prodajo na drobno,

– nakup rib,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dode-

ljene pomoči 3.500 EUR na posamezno naložbo,
– naložbe,  ki  se financirajo  iz Evropskega kmetij-

skega  sklada  za  razvoj  podeželja  ter  iz  drugih  javnih 
sredstev,

– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in ne-

patentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo oce-

njena na podlagi meril za izbor.
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Merila

Najvišje 
možno 
število 
točk

I.  Ekonomski vidik naložbe 15

– velikost predelovalnega obrata 
oziroma obrata za trženje glede 
zagotavljanja delovnih mest

5

– prihodek iz podprte predelovalne 
ali tržne dejavnosti 5

– povečanje obsega predelave 
oziroma trženja 5

II.  Tehnološki vidik naložbe 25

– izboljšanje pogojev dela in 
varnost delavcev 10

– predelava odpadne surovine 10

– povečanje asortimana ribjih pro-
izvodov 5

III.  Okoljski vidik naložbe 20

– zmanjšanje vpliva odpadnih voda 
na okolje 10

– delež biološko razgradljive 
embalaže 10

SKUPAJ 60

Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni 
prag 15  točk,  in  sicer glede na doseženo število  točk 
do porabe sredstev,  razpisanih za ukrep Predelava  in 
trženje.

VIII.  Finančni  pogoji  dodeljevanja  in  izplačevanja 
sredstev

1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih 
sredstev.

2.  Stopnja  pomoči  znaša  do  60 %  priznane  vre-
dnosti  naložbe,  od  katerih  je  delež  EU  75 %  in  delež 
Republike Slovenije 25 %. Lastna sredstva upravičenca 
znašajo  40 % priznane  vrednosti  naložbe  ter  vsi  neu-
pravičeni stroški.

3.  Ne  glede  na  določilo  iz  prejšnjega  odstavka 
znaša stopnja pomoči v primeru naložb velikih podjetij 
z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom, manjšim od 
200 milijonov EUR 30 % priznane vrednosti naložbe, od 
katerih  je delež EU 75 % in delež Republike Slovenije 
25 %. Lastna sredstva upravičenca znašajo 70 % prizna-
ne vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.

4. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 
3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 
1.560.000 EUR na vlogo. Upravičenec iz naslova ukrepa 
Predelava in trženje lahko v celotnem programskem ob-
dobju 2007–2013 pridobi največ 3.500.000 EUR podpore.

5. Ne glede na določilo iz prejšnjega člena se lah-
ko za podjetja, ki niso mikro ali mala podjetja, dodeli 
do največ 50 % razpoložljivih sredstev določenih s tem 
razpisom.

6. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na 
vrsto naložbe, priložiti:

– kopije ponudb in zapisnike o izbiri z utemeljitvijo,
– originalne račune z originalnimi dokazili o njiho-

vem plačilu,
– originalne  začasne  in  originalno  končno  grad-

beno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in 

končnega prejemnika ter originalna dokazila o njihovem 
plačilu,

– poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani 
upravičenca,

– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano dokumen-

tacijo.
7. Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave 

in dela, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR, predlo-
žiti vsaj  tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam 
iz projektne dokumentacije. Ponudbe morajo biti pri-
dobljene  od  neodvisnih  ponudnikov.  Če  iz  objektivnih 
razlogov  vlagatelj  ne more  zagotoviti  treh  ponudb  se 
lahko  ob  predhodnem  soglasju  z ARSKTRP  zmanjša 
število ponudb. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca 
oziroma dobavitelja.

8. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci 
vlagajo zahtevke na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki 
za  izplačilo  se določijo  v odločbi  o odobritvi  sredstev. 
Na naložbo se  lahko vložijo največ štirje  (4) zahtevki. 
V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša 
od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le en zahtevek.

IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija za javni razpis za Prede-

lava in trženje, vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor vlagateljev,
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog,
– Seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep Predelava in trže nje,
– Seznam  obveznih  in  neobveznih  prilog,  ki 

jih predloži vlagatelj.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javne-
ga razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi 
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.

Informacije  v  zvezi  z  javnim  razpisom  je mogoče 
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do  četrtka  od  8.  do  15.30  in  v  petek  od  8.  do  14.30. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski po-
šti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo 
objavljeni  tudi  odgovori,  na  spletnih  straneh: www.ak-
trp.gov.si, www.mko.gov.si.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave  javnega  razpisa do vključno zadnje-
ga dneva objave  razpisa, na spletnih straneh MKO  in 
ARSKTRP.

X. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave 

obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen na-
men, ki se objavi na spletni strani MKO.

Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati 
v glavni pisarni ARSKTRP v tiskani obliki.

Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti,  jo mora poslati 
s priporočeno pošiljko ali na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 
1001  Ljub ljana  (velja  poštni  žig),  od  naslednjega  dne 
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega 
razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Vlagatelj lahko odda vlogo tudi v glavni pisarni AR-
SKTRP na naslovu: Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana od naslednjega dne po dnevu objave javnega 
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani MKO.

Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali 
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vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora 
biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte 
oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter 
oznaka »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis Predelava 
in trženje«.

Informacije  v  zvezi  z  javnim  razpisom  je mogoče 
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vpra-
šanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na 
naslov: aktrp@gov.si.

Vloge  z  nepravilno  označenimi  ovojnicami  se  ne 
obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.

XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge ter 
zahtevka za izplačilo sredstev

1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom 
in sicer do porabe razpisanih sredstev. Postopke za do-
delitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.

2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge ARSKTRP obravnava in jih oceni.

3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v me-
secu.  V  odpiranje  bodo  vključene  vse  vloge,  ki  bodo 
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega 
meseca.

4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. 
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so 
priloženi  vsi  zahtevani  dokumenti  in  je  zahteva stran-
ke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, 
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je 
vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od 
vlagatelja  pisno  zahtevati,  da  pomanjkljivosti  odpravi. 
Rok  za  dopolnitev  vloge  je  15  dni  od  dneva  vročitve 
poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava 
na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, 
ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se 
uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema 
vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje 
v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge 
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po preje-
mu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom 
zavrže. Če se ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, 
se vloga zavrne.

5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, 
kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javne-
ga razpisa.

6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, 
se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki iz-
polnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu 
z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti 
v  nadaljnjo  obravnavo,  mora  doseči  oziroma  preseči 
minimalni prag 15 točk. Vloge, ki ne presegajo tega mi-
nimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge se razvrstijo 
glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe 
sredstev,  in sicer po vrstnem redu glede na doseženo 
število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če 
dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se 
do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, 
ki so bile oddane prej.

7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogo-
je, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število 
točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas (ura, minu-
ta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev vseh vlog, 
se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. 
O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi  na ARSKTRP.  Žrebanje  se  opravi  v  ura-
dnih  prostorih ARSKTRP.  Evidenčne  številke  vlog  se 
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP 

overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki 
z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije 
zaprejo v škatlo, ki se  takoj zapečati. Škatla se odpre 
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, 
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evi-
denčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj 
odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo 
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vo-
dila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.

8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane po-
goje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložlji-
va sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, 
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se 
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne.

9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Od-
ločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSK-
TRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene 
vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali 
odda v glavni pisarni ARSKTRP.

10. Prejemnik sredstev, se zavezuje, da bo vsako 
finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo pro-
jekta utemeljil  in obrazložil ter pridobil soglasje ARSK-
TRP, v nasprotnem primeru izgubi pravico do porabe 
sredstev. Stranka  lahko po  izdaji odločbe o pravici do 
sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obvezno-
sti  iz  predpisov,  javnega  razpisa  in  odločbe  o  pravici 
do sredstev, vloži obrazložen zahtevek za spremembo 
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. 
Če bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse 
zahteve  iz  predpisov  in  javnega  razpisa  ter  dosežen 
namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do 
sredstev ARSKTRP zahtevku za spremembo ugodi. Ko-
likor ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, z odloč-
bo strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne.

11. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci 
vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na 
transakcijski  račun upravičenca, po opravljeni  admini-
strativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. Naka-
zilo  na  transakcijski  račun upravičenca pomeni,  da  je 
bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti 
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zah-
tevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju 
Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki 
Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe o odobritvi 
sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.

12. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova 
tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke. V primeru naložb, 
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 EUR, pa 
se lahko vloži le 1 zahtevek.

XII. Kršitve in sankcioniranje
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da 

je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali 
določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odo-
britvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sred-
stev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

2. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih 
dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih 
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugoto-
vita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnje-
vanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne.

3. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz 
odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v od-
ločbi,  ni  upravičen do sredstev. V primeru,  da upravi-
čenec  iz  objektivnih  razlogov  ni mogel  izpolniti  svojih 
obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti 
ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svo-
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jih obveznosti ni mogel  izpolniti  iz navedenih objektiv-
nih  razlogov, mu  lahko  podaljša  rok  za  izpolnitev  teh 
obveznosti.

XIII. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem.
2. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več 

fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izve-
de vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 342-18/2009/51 Ob-3047/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na pod-
lagi:

– IV. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega pro-
grama za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14; v nadalj-
njem besedilu: Uredba),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 
2006 o Evropskem skladu za ribištvo (v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 1198/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe 1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
498/2007/ES),

– Operativnega programa za razvoj ribištva v Re-
publiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 
2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije 
št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008 
in spremembo OP 2007–2013, potrjenega z izvedbenim 
sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1. 2014 o spre-
membi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi Operativnega 
Programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za 
ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 št. 
CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja

javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-

tnih  sredstev  za naložbe  v  vzrejo  vodnih organizmov, 
namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojni-
ce ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih 
ribogojnic.

2. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sred-
stev.

3. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofi-
nanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep 
Produktivne naložbe v ribogojstvo znaša 350.000 EUR, 
od  tega delež prispevka Evropske unije  (v nadaljnjem 
besedilu:  EU)  v  celotnih  javnih  izdatkih  znaša  75  od-
stotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih 
javnih izdatkih pa znaša 25 odstotkov.

4. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKO.
5. 9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 

262.500 EUR.
6. 9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska 

udeležba, v višini 87.500 EUR.
7. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 

do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh 
MKO.

II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so 

v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogoj-
ske dejavnosti, kot:

– gospodarske družbe,
– zadruge,
– samostojni podjetnik posameznik ter

– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kme-
tijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

2. Vlagatelji  iz prejšnje  točke so  lahko  le mikro  in 
mala  podjetja,  kot  so  opredeljena  v  točki  (f)  3.  člena 
Uredbe 1198/2006/ES:

– mikro podjetje je podjetje z manj kot deset za-
poslenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijo-
nov EUR ali  vrednostjo premoženja manjšim od dveh 
milijonov EUR.

– malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zapo-
slenimi  in  letnim  prihodkom manjšim  od  deset  milijo-
nov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od deset 
milijonov EUR.

III. Predmet podpore
1. Predmet podpore so naslednje naložbe v  ribo-

gojstvo:
– naložbe v vališča s pripadajočo opremo,
– naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike 

s pripadajočo opremo,
– naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opre-

mo,
– naložbe v školjčišča s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za prečiščevanje školjk s pri-

padajočo opremo, vključno z opremo za pakiranje živih 
školjk,

– naložbe  v  druge  objekte,  namenjene  ribogojni 
pro izvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo,

– nakup zemljišč za ribogojnico,
– nakup  transportnih  sredstev,  ki  so  namenjena 

izključno  za  transport  živih  pro izvodov  ribogojstva  iz 
lastne vzreje,

– nakup delovnih plovil (čolni, ladje),
– drugih plavajočih naprav (splavi, pontonska plo-

vila) s pripadajočo opremo, ki se uporabljajo  izključno 
v ribogojstvu,

– nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov 
proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev 
v naravi,

– naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja 
iz ribogojnic s pripadajočo opremo,

– naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov 
za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,

– nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka 
in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom.

2. Naložbe morajo biti izvedene na območju Repu-
blike Slovenije.

IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 

iz razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem 
obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo 
biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, 
resnična, točna, jasna in razumljiva.

2. Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne ob-
veznosti do države.

3. Ribogojnica mora biti vpisana v centralni register 
objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi 
MKO, razen novogradenj, ki se morajo v register vpisa-
ti pred zaključkom naložbe. Dokaz o vpisu pa se predloži 
zadnjemu vloženemu zahtevku.

4. Kolikor je ribogojska dejavnost registrirana kot 
dopolnilna dejavnost na kmetiji, mora biti kmetijsko go-
spodarstvo  vpisano  tudi  v  register  kmetijskih  gospo-
darstev.

5. Vlagatelj mora biti nosilec vodne pravice za ne-
posredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov in se 
mora nanašati  na  ribogojnico,  ki  je  predmet  naložbe. 
Vlagatelj mora  imeti  poravnane  vse  obveznosti  plači-
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la vodnega nadomestila in koncesij oziroma vodnega 
dovoljenja za neposredno rabo vode za gojitev vodnih 
organizmov po predpisih o vodah.

6. Vlagatelj mora imeti v primeru novogradenj pri-
dobljeno  pravnomočno  gradbeno  dovoljenje,  v  drugih 
primerih pa mora imeti pravnomočno uporabno dovolje-
nje oziroma mora biti pravnomočno uporabno dovoljenje 
izdano lastniku nepremičnine. Če gre za graditev objek-
tov za namen opravljanja ribogojske dejavnosti, mora 
biti objekt grajen skladno s predpisi s področja gradnje 
objektov.  Za  plavajoče  objekte  na  morju  in  celinskih 
vodah gradbeno dovoljenje ni potrebno. V tem primeru 
jih je potrebno postaviti v skladu s pogoji, ki izhajajo iz 
koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja.

7. Ribogojnica mora imeti status odobrenega obrata 
pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veteri-
narstvo in varstvo rastlin razen novogradenj, ki morajo 
dobiti status odobrenega obrata pri Upravi RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pred zaključkom 
naložbe.

8.  Za  naložbe  morajo  biti  pridobljena  vsa  osta-
la predpisana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja, 
skladno z zakonodajo.

9. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Eko-
nomska upravičenost se preverja z interno stopnjo do-
nosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti 
izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih 
straneh  MKO,  www.mko.gov.si  in Agencije  Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja; v nadalj-
njem besedilu: ARSKTRP www.arsktrp.gov.si.

10. Naložba v ribogojstvo mora z naložbo prispe-
vati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih posebnih 
ciljev ukrepa:

– diverzifikacijo  v  nove  vrste  in  pro izvodnjo  vrst 
z dobrimi tržnimi pričakovanji, nove vrste rib so tiste vr-
ste, katerih ribogojska pro izvodnja v Republiki Sloveniji 
je nizka ali ne obstaja in za katere so tržna pričakovanja 
dobra,

– izvajanje novih metod gojenja, ki imajo v primer-
javi z običajno prakso v sektorju znatno manjši negativni 
oziroma večji pozitivni učinek na okolje, in sicer ribogoj-
nice, ki za gojitev rib namenijo najmanj 50 odstotkov 
iztočne vode za ponovno rabo,

– podpora tradicionalnim ribogojskim dejavnostim, 
ki so pomembne za ohranjanje  in  razvoj gospodarske 
in družbene dejavnosti, to je ekstenzivna vzreja krapov 
v celinskih vodah,

– podpora  za  nakup  opreme,  namenjene  zaščiti 
ribogojnic pred plenilci narave,

– izboljšanje delovnih in varnostnih razmer delav-
cev v ribogojstvu,

– sistem fizikalnega čiščenja iztočne vode iz ribo-
gojstva, oziroma ko gre za naložbo za gojenje alg,

– izgradnja sedimentacijskega bazena za čiščenje 
iztočne vode,

– oziroma ko gre za naložbo v školjčišče.
11. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 

z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prosto-
ra, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja oziroma 
vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za nepo-
sredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov.

Posebni pogoji:
1. V primeru, da gre za naložbe v vzrejo novih vrst 

mora vlagatelj predložiti raziskavo o tržnih možnostih teh 
vrst ter ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo, če gre za 
tujerodne vrte rib, ki ga izda pristojni organ.

2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
naložbe  v  novogradnjo  ali  obnovo  nepremičnin  (to  je 
ribogojskih objektov  in drugih zgradb  ter objektov, na-

menjenih za ribogojske namene ter nakup pripadajoče 
opreme za ribogojsko pro izvodnjo), ki niso v njegovi 
lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu 
nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po datumu ob 
oddaji vloge,

– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika 
oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.

3.  Če  se  vlagatelj  šteje  za  naročnika  v  skladu 
s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora predložiti vsa 
dokazila, da je bil postopek izbire izvajalca in dobavitelja 
izveden v skladu z navedenimi predpisi.

4. Pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic zna-
ša  najvišji  upravičljiv  strošek  100  EUR  brez  DDV  za 
tekoči  meter  gojitvene  linije  med  prvo  in  zadnjo  bojo 
nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 
2.500 EUR brez DDV za m2 površine gojitvene posode.

5.  Če  vlagatelj  kandidira  za  pridobitev  sredstev 
samo za del naložbe, morajo biti iz priložene investicij-
sko tehnične dokumentacije razvidni:

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

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

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim 
se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje.

6. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo 
za priznani  in nepriznani  del  naložbe. Podatki morajo 
biti  razvidni  iz Tabele:  »Finančna  konstrukcija  celotne 
naložbe na ribogojnem objektu« iz Prijavnega obrazca.

7. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
naložbe  v  novogradnje  oziroma  prenovo  prostorov  in 
nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih 
tudi  za  druge  namene,  se  od  vseh  skupnih  stroškov 
nakupa, izgradnje oziroma prenove celotnega objekta 
(skupni prostori, streha, fasada) se kot upravičeni stroški 
priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto 
tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo ali na 
drug transparenten način razdelitve.

8.  Kadar  je  ribogojstvo  vključeno  kot  dopolnilna 
dejavnost kmetijskega gospodarstva, mora biti obseg ri-
bogojske dejavnosti vsaj v višini polovice polnega delov-
nega časa, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta;

9. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni pod-

jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.

– Če  je  vlagatelj  kmetija  z  dopolnilno dejavnostjo 
ribogojstva, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse 
obveznosti do države in ne sme biti v osebnem stečaju.

10. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji:

– Vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
11. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge 

strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To 
mora  biti  razvidno  iz  ustreznih  listin:  originalni  račun 
ter  kopije  garancijskega  in  tehničnega  lista,  ki  sodijo 
k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni loka-
ciji naložbe.

12.  Vlagatelj  mora  imeti  za  nakazilo  dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel 

podporo, voditi predpisano dokumentacijo, ki je določe-
na v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev.



Stran 1692 / Št. 54 / 18. 7. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2. Upravičenec ne  sme uporabljati  naložbe v na-
sprotju  z  namenom  dodeljenih  sredstev.  Upravičenec 
se tudi obvezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega 
izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu 
bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem 
v poslovnem načrtu.

3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj obmo-
čja Republike Slovenije.

4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev,  že  prejel  sredstva  Evropske  unije  ali  javna 
sredstva Republike Slovenije.

5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po 
tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj 
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem 
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb ali odtujiti 
naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z na-
menom dodeljenih sredstev.

6. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da 
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali 
določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobri-
tvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije 
vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev.

7. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi 
v  predpisanem  roku  in  so mu  bila  določena  denarna 
sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že  izplačana, 
ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

8. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo 
je prikazal v vlogi.

9.  Naložba  mora  biti  zaključena  najkasneje  do 
31. 12. 2015.

10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pri-
padajoče opreme,  ki  so ali  bodo  v objektih,  zgrajenih 
tudi  za  druge  namene,  se  od  vseh  skupnih  stroškov 
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni 
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo 
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora 
biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet 
podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prosto-
rov, ki niso predmet podpore

11.  Upravičenec  mora  vse  naložbe,  za  katere  je 
prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Pri-
ročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti 
in označevanje projektov v okviru OP 2007–2013, ki je 
dosegljiv na spletni strani, www.mko.gov.si.

12. Upravičenec mora kadarkoli omogočiti kontrolo 
na kraju samem in dostop do dokumentacije o projektu, 
ki je predmet podpore po tem javnem razpisu, ARSK-
TRP, MKO, revizijskemu organu, Računskemu sodišču 
Republike  Slovenije,  Evropski  komisiji,  Računskemu 
sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim orga-
nom v obdobju od oddaje vloge do petih let po zadnjem 
izplačilu sredstev.

13. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSK-
TRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.

14.  Naložba  mora  biti  zaključena  pred  vložitvijo 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot zaključek 
naložbe se šteje:

– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v upo-
rabo, kadar gre za graditev objekta,

– vpis ali predlog za vpis nepremičnine v zemljiško 
knjigo, ko gre za nakup nepremičnine,

– vpis ribogojnice v centralni register objektov akva-
kulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKO,

– odobritev ribogojnice s strani Uprave RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z do-
kazili o izvedenih aktivnostih.

– vključitev ribogojske strojne ali transportne opre-
me v pro izvodnji proces, kadar gre za nakup opreme.

Zahtevkom se predložijo originalni računi z original-
nimi potrdili o plačilu računov. Ko gre za nakup opreme, 
za  katero  se  ti  dokumenti  zahtevajo,  se  originalnemu 
računu priložita kopiji tehničnega in garancijskega lista.

15. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktiv-
nosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih 
javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKO ter, da 
se podatki o prejemnikih sredstev na konkretno zaprosi-
lo lahko posredujejo.

V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški  novogradnje  ali  obnove  nepremičnin,  to 

je  ribogojnih bazenov,  ribnikov, kletk,  sistemov za go-
jenje školjk, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in 
objektov,  namenjenih  za  ribogojske namene  (vključno 
s prodajalno rib iz lastne pro izvodnje znotraj ribogojne-
ga objekta),  nakup pripadajoče opreme za  ribogojsko 
pro izvodnjo in opremo v prodajalni, nakup pripadajoče 
računalniške programske in strojne opreme za računal-
niško vodenje ribogojske pro izvodnje,

– pri posameznih gradbenih  in obrtniških delih so 
povsod upoštevani  stroški  nakupa gotovih elementov, 
prevoza  in njihove montaže ali  stroški  izvedbe del na 
kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih 
del),

– pri postavitvi linij za gojenje školjk klapavic zna-
ša  najvišji  upravičljiv  strošek  100  EUR  brez  DDV  za 
tekoči  meter  gojitvene  linije  med  prvo  in  zadnjo  bojo 
nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink pa do 
2.500 EUR brez DDV za m2 površine gojitvene posode,

– pri nakupu strojne opreme se priznavajo tudi stro-
ški, povezani z vključitvijo opreme v pro izvodnji oziroma 
tehnološki proces ribogojske pro izvodnje,

– nakup opreme za transport živih ribogojskih pro-
izvodov,

– nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, 
prikolice), za transport živih ribogojskih pro izvodov iz la-
stne vzreje: s tem, da skupni strošek za nakup transpor-
tnih sredstev ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV 
ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti 
naložbe, (v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se 
uporablja tudi za druge namene je opravičljiv strošek za 
nakup vozila, le v deležu povezanem z rabo izključno za 
namene ribogojske pro izvodnje),

– nakup  delovnih  plovil,  ki  se  uporabljajo  izključ-
no za potrebe ribogojstva na morju, s tem, da skupni 
strošek  naložbe  v  delovno  plovilo  ne  sme  presegati 
200.000 EUR brez DDV ter ne sme presegati 50 odstot-
kov priznane vrednosti naložbe,

– nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne presega 10 
odstotkov priznane vrednosti naložbe,

– nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov 
proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev 
v naravi,

– naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja 
iz ribogojnic s pripadajočo opremo,

– naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov 
za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,

– nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka 
in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom,

– splošne stroške za izvedbo projekta, ki so ne-
posredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu 
do  12  odstotkov  priznane  vrednosti  naložbe,  kot  so: 
honorarji  projektantom,  inženirjem  in svetovalcem, ki 
so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene do-
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kumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonom-
ske upravičenosti,  stroški  nadzornikov del  ter  stroški 
izdelave vloge,

– splošni stroški, ki so vezani na izdelavo vloge 
s poslovnim načrtom in pripravo zahtevkov, znaša naj-
višji upravičljivi strošek 5.000,00 EUR brez DDV.

Podrobnejši  seznam  upravičenih  stroškov  je  se-
stavni del razpisne dokumentacije.

2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so 
stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odo-
britvi  sredstev.  Kot  začetek  stroška  se  šteje  prevzem 
obveznosti  vlagatelja  na  račun  morebitnih  dodeljenih 
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje ma-
teriala, opreme, storitev ali del).

3.  Ne  glede  na  to  se  za  upravičene  štejejo  tudi 
morebitni  splošni  stroški  in  stroški  nakupa  zemljišča, 
nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar 
samo od 1. 1. 2007 dalje.

VI. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov  iz člena 55 Uredbe 

1198/2006/ES  ter  člena  26  Uredbe  498/2007/ES,  se 
podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za:

– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– plačilo vodnih dovoljenj in koncesijskih dajatev,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup  transportnih sredstev,  ki niso namenjena 

za namene ribogojstva,
– nakup nepremičnin, razen zemljišča,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10 od-

stotkov skupne vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja 

in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin 

za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti 
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,

– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij 
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup paten-
tov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki 
so neposredno povezani s projektom in presegajo 12 
odstotkov priznane vrednosti naložbe,

– naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni 
namenjena za pro izvodnjo, povezano z naložbo,

– naložbe na ravni trgovine, razen naložbe v proda-
jalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne 
vzreje s pripadajočo opremo,

– naložbe v ribiška plovila, ki so v registru ribiških 
plovil Evropske skupnosti, tudi če se uporabljajo v ribo-
gojstvu

– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri ka-
terih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem 
dokončanju,

– naložbe  v mesta  za  iztovor  pro izvodov  iz mari-
kulture,

– naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raz-
iskovalnim projektom,

– ukrepe za promocijo ribiških pro izvodov,
– nakup rib,
– naložbe  v  zdravje  živali  v  smislu  izkoreninjena 

kužnih bolezni,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dode-

ljene pomoči 3.500 EUR na posamezno vlogo,

– naložbe,  ki  se financirajo  iz Evropskega kmetij-
skega  sklada  za  razvoj  podeželja  ter  iz  drugih  javnih 
sredstev,

– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in ne-

patentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
1. Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo 

ocenjena na podlagi meril za izbor.

Merila

Najvišje 
možno 
število 
točk

I.  Ekonomski vidik naložbe 25
– velikost ribogojstva glede na 
število stalno zaposlenih oseb 5

– prihodek iz dejavnosti ribogojstva 5
– povečanje obsega gojitve 5
– razvojna vizija ribogojstva 10

II.  Tehnološki vidik naložbe 20
– izboljšanje veterinarsko higienskih 
pogojev gojitve in dobrega počutja 
rib

5

– izboljšanje pogojev dela in 
varnosti ribogojcev 5

– izboljšanje trženja rib iz lastne 
proizvodnje 5

– povečanje števila gojenih vrst 5
III.  Okoljski vidik naložbe 15

– okoljska sprejemljivost naložbe 
v ribogojstvo 10

– zaščita ribogojstva pred ribojedimi 
pticami 5

SKUPAJ 60

2. Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpi-
sne pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni 
prag 15  točk,  in  sicer glede na doseženo število  točk 
do  porabe  sredstev,  razpisanih  za  ukrep  Produktivne 
naložbe v ribogojstvo.

VIII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih 

sredstev.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov 

priznane vrednosti naložbe, od tega 75 odstotkov zago-
tovi EU in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija, 
ostalih 40 odstotkov zagotovi upravičenec.

3. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 
3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpo-
re  je  350.000 EUR na  vlogo. Upravičenec  iz  naslova 
ukrepa Produktivne naložbe v ribogojstvo lahko v celo-
tnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ 
1.000.000 EUR podpore.

4. Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave 
in dela, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR, predlo-
žiti vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz 
projektne dokumentacije, ki jih mora priložiti zahtevku za 
izplačilo. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih 
ponudnikov. Če iz objektivnih razlogov vlagatelj ne more 
zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem soglas-
ju z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Vlagatelj mora 
utemeljiti izbor izvajalca oziroma dobavitelja.
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5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca  za  izplačilo  sredstev.  Zahtevku  mora  upravi-
čenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili 
o njihovem plačilu, ki se morajo glasiti na vlagatelja in 
začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru 
gradbenih  del,  potrjeno  s  strani  pooblaščenega  nad-
zornega  organa  in  upravičenca  z  originalnimi  dokazili 
o  njihovem  plačilu,  ter  poročilo  o  opravljenem  delu, 
podpisano s strani upravičenca.

6. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci 
vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zah-
tevkov in roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi 
sredstev. Na naložbo se lahko izdajo največ 4 zahtevki 
za izplačilo. V primeru naložb, katerih priznana vrednost 
je manjša od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le 1 zahte-
vek za izplačilo.

IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za Pro-

duktivne naložbe v ribogojstvo, vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor vlagateljev,
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog,
– Seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep Produktivne naložbe 

v ribogojstvo,
– Seznam  obveznih  in  neobveznih  prilog,  ki 

jih predloži vlagatelj.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javne-
ga razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi 
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.

3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče 
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vpraša-
nja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na na-
slov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni 
tudi  odgovori,  na  spletnih  straneh,  www.aktrp.gov.si, 
www.mko.gov.si.

4. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave  javnega  razpisa do vključno zadnje-
ga dneva objave  razpisa, na spletnih straneh MKO  in 
ARSKTRP.

X. Roki in način prijave
1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do ob-

jave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen 
namen, ki se objavi na spletni strani MKO.

2.  Vlogo  je  treba  poslati  priporočeno  po  pošti  ali 
oddati v glavni pisarni ARSKTRP v tiskani obliki.

3. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati 
s priporočeno pošiljko ali na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 
1001  Ljub ljana  (velja  poštni  žig),  od  naslednjega  dne 
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega 
razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

4. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del raz-
pisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti 
speti ali  vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici 
vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen 
s strani pošte oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov 
vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
Produktivne naložbe v ribogojstvo«.

5. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče 
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vpra-
šanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na 
naslov: aktrp@gov.si.

6. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne 
obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.

XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge ter 
zahtevka za izplačilo sredstev

1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom 
in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega jav-
nega razpisa. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev 
izvede ARSKTRP.

2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje 
vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in 
jih tudi oceni.

3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v me-
secu.  V  odpiranje  bodo  vključene  vse  vloge,  ki  bodo 
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega 
meseca.

4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vlo-
ga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so prilože-
ni vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. 
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP 
od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpra-
vi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve 
poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na 
prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, 
ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se 
uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema 
vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje 
v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge 
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po preje-
mu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom 
zavrže. Če se ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, 
se vloga zavrne.

5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, 
kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javne-
ga razpisa.

6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, 
se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki iz-
polnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu 
z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti 
v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 
15 točk. Vloge, ki ne presežejo tega minimalnega praga, 
se zavrnejo. Ostale vloge se razvrstijo glede na dose-
ženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in 
sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točk. 
V primeru, če bi zmanjkalo sredstev  in če dve ali več 
popolnih vlog doseže enako število točk, se do porabe 
sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile 
oddane prej.

7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogo-
je, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število 
točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas (ura, minu-
ta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev vseh vlog, 
se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. 
O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi  na ARSKTRP.  Žrebanje  se  opravi  v  ura-
dnih  prostorih ARSKTRP.  Evidenčne  številke  vlog  se 
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP 
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki 
z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije 
zaprejo v škatlo, ki se  takoj zapečati. Škatla se odpre 
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, 
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evi-
denčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj 
odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo 
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vo-
dila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
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8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane po-
goje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložlji-
va sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, 
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se 
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj 
mora na ARSKTRP v petih dneh odkar ga je ARSKTRP 
o tem pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, 
sicer se šteje, da se s tem ne strinja.

9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Od-
ločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper določbo ARSK-
TRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene 
vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali 
odda v glavni pisarni ARSKTRP.

10. Prejemnik sredstev, se zavezuje, da bo vsako 
finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo pro-
jekta utemeljil  in obrazložil ter pridobil soglasje ARSK-
TRP, v nasprotnem primeru izgubi pravico do porabe 
sredstev. Stranka  lahko po  izdaji odločbe o pravici do 
sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obvezno-
sti  iz  predpisov,  javnega  razpisa  in  odločbe  o  pravici 
do sredstev, vloži obrazložen zahtevek za spremembo 
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. 
Če bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse 
zahteve  iz  predpisov  in  javnega  razpisa  ter  dosežen 
namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do 
sredstev ARSKTRP zahtevku za spremembo ugodi. Ko-
likor ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, z odloč-
bo strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne.

11. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci 
vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP, ki sredstva 
izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni 
administrativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. 
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da 
je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zah-
tevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči 
z  odločbo. Zahtevek,  ki  je  v  nasprotju  z  zahtevami  iz 
Uredbe,  tega  razpisa ali odločbe o odobritvi  sredstev, 
ARSKTRP z odločbo zavrne.

12.  Vlagatelj  lahko  za  pridobitev  sredstev  iz  na-
slova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke za izplačilo 
sredstev.

XII. Kršitev in sankcioniranje
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da 

je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali 
določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odo-
britvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sred-
stev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

2. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih 
dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih 
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugoto-
vita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnje-
vanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne.

3. Če upravičenec svojih obveznosti,  ki  izhajajo  iz 
odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v odloč-
bi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz 
objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti, 
ki  izhajajo  iz odločbe, mora o  tem obvestiti ARSKTRP. 
Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti 
ni mogel  izpolniti  iz navedenih objektivnih razlogov, mu 
lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti.

XIII Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem.
2. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več 

fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izve-
de vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 4102-5/2014/2 Ob-3058/14

Na  podlagi  2.  člena  Zakona  o  subvencioniranju 
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno 
prečiščeno  besedilo,  33/09,  40/12  –  ZUJF  in  46/14), 
2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske pre-
hrane (Uradni list RS, št. 72/09) in 219. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 
in 3/13) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske 

prehrane za leti 2015 in 2016
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, druži-

no, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: 
Ministrstvo), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljub ljana.

2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Ura-

dni list RS, št. 102/13);
– Zakon o  izvrševanju proračunov Republike Slo-

venije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14);

– Pravilnik  o  postopkih  za  izvrševanje  proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09-ZIPRS1011 in 3/13);

– Zakon  o  subvencioniranju  študentske  prehrane 
(Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/09, 40/12 – ZUJF in 46/14);

– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane 
(Uradni list RS, št. 72/09).

3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencioni-
rane študentske prehrane za leti 2015 in 2016.

4. Okvirna višina sredstev tega razpisa je, skladno 
z  drugim  odstavkom  24.  člena  Zakona  o  izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije  za  leti  2014  in  2015, 
12.248.480,00 EUR v letu 2015 in 9.186.360,00 EUR 
v letu 2016.

5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske prehrane 
so  študijska  središča  v Republiki  Sloveniji,  torej  kraji, 
kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki 
izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske pro-
grame: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Dob 
pri Domžalah, Dutovlje, Godovič, Hoče, Izola, Jesenice, 
Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Lendava, Litija, 
Ljub ljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, 
Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Po-
stojna,  Ptuj,  Radenci,  Radovljica,  Rakičan,  Ravne  na 
Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, 
Slovenske Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, 
Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Za-
gorje ter Žalec.

6. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati vsak po-
nudnik študentske prehrane:

a) Osnovni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati 
z  dnem  začetka  nudenja  subvencionirane  študentske 
prehrane  in  skozi  celotno  razpisno  obdobje  (študen-
tje inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega pogoja iz 
druge alineje (površina jedilnice, število sedišč in miz) 
preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu 
nudenja subvencionirane študentske prehrane in kolikor 
bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se mu bo 
izrekla  odpoved  pogodbe,  unovčenih  subvencij  pa  se 
mu ne bo izplačalo):

– lokal mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem 
subvencionirane študentske prehrane začeti s 1. janu-
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arjem oziroma s prvim delovnim dnem v koledarskem 
letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje 
vlog. Kolikor ne začne s 1. januarjem oziroma s prvim 
delovnim dnem v letu, se mu pogodba odpove. Edina 
izjema je višja sila oziroma renovacija lokala, v primeru, 
da je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala s 1. ja-
nuarjem. V tem primeru, torej da je ponudnik postal na-
jemnik/upravljalec lokala s 1. januarjem in da mora lokal 
renovirati, mora z nudenjem subvencionirane študent-
ske prehrane začeti  najkasneje  s 1. marcem oziroma 
prvim delovnim dnem v mesecu marcu v koledarskem 
letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje 
vlog. Kolikor ne, se mu pogodba odpove;

– lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj 
20 m2  in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se 
pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim 
lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v lokalu oziro-
ma v objektu v katerem je lokal. Ponudnik v vlogi izpolni 
izjavo, s katero potrjuje, da izpolnjuje te pogoje;

– lokal, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti 
v njegovi lasti ali pa v najemu (velja tudi podnajem). Če 
je ponudnik najemnik oziroma podnajemnik lokala, mora 
izpolniti izjavo, da ima lokal v najemu oziroma podna-
jemu najmanj od vključno 1. januarja leta, ki sledi kole-
darskemu letu, v katerem je odpiranje vlog, pa vsaj do 
vključno 31. 12. 2016. Ministrstvo od ponudnika lahko 
kadarkoli zahteva predložitev kopije najemne pogodbe 
oziroma pogodbe o podnajemu. Če pa je ponudnik la-
stnik lokala, pa mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri 
izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime kata-
strske občine in številko parcele;

– ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki se ga 
mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati v ce-
lotnem razpisnem obdobju, ki ga predloži vlogi;

– vsak ponudnik mora v času nudenja študentske 
prehrane le-to ponujati vsem študentom;

– ponudnik ne sme ločevati prostora namenjenega 
uporabnikom subvencionirane študentske prehrane od 
ostalega prostora;

– nudenje  študentskih  kosil  vsaj  pet  dni  v  tednu, 
vsaj štiri ure dnevno;

– nudenje vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu 
in vsaj 3 različnih študentskih kosil na dan. Študentsko 
kosilo je sestavljeno iz najmanj glavne jedi in dveh raz-
ličnih dodatnih hodov (glavna jed ni hod). Dva različna 
hoda  predstavljata  prosto  izbiro  ponudnika  izmed  na-
vedenih, ki so:  juha, solata, sadje. Solata se postreže 
kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora 
tehtati najmanj 150 g, brez posodice. Sadje se postreže 
kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 60 g. Smo-
othie oziroma shake, kosmiči, muesliji in podobno se ne 
tretira kot glavna jed. Sadna solata se tretira kot sadje. 
Ponudnik, ki nudi tretji dodatni hod, nudi ob glavni jedi še 
juho, solato in sadje. Za različno kosilo mora biti različ-
na glavna jed. Navedeno pomeni, da kosilo ni različno, 
če je le količinsko drugačno oziroma če je sestavljeno 
po principu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le 
priloga (primer: pleskavica ali pa pleskavica s kajmakom 
nista dve različni kosili). Prav tako za različno kosilo ne 
velja, kolikor gre le za drugačno obliko (primer: špageti 
ali svedri);

– ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi pizzo, katere 
premer mora meriti vsaj 27 cm oziroma površina naj-
manj 572 cm2;

– nudenje najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ob 
vsakem študentskem kosilu (izjema je dostava). Voda 
se ne tretira kot hod;

– v primeru, da ponudnik nudi samopostrežni so-
latni bar, mora  le-ta vsebovati najmanj 6 različnih vrst 

zelenjave ali drugih živil, s katerimi si  lahko uporabnik 
študentske prehrane sam pripravi solato;

– v primeru, da ponudnik nudi vsaj 10 % živil pride-
lanih na ekološki način in to izkaže s certifikatom ter tako 
prejme  točke  iz  tega merila, mora  takšna  živila  nuditi 
skozi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi 
veljaven certifikat. Kolikor ponudnik  veljavnega certifi-
kata nima ves čas, se pogodba z njim odpove. Ministr-
stvo lahko tekom razpisnega obdobja kadarkoli preveri 
veljavnost certifikata;

– v primeru, da ponudnik nudi dostavo, mora le-to 
zagotavljati najmanj na področju celotne občine, kjer je 
izbran;

– za isti lokal se ne moreta prijaviti lastnik in naje-
mnik. Če pa se  to zgodi,  ima ob veljavni najemni po-
godbi prednost najemnik, vloga lastnika pa se zavrne;

– ponudnik mora izpolnjevati smernice zdrave-
ga prehranjevanja  in  imeti vzpostavljen samonadzorni 
kontrolni sistem. Iz evidenc samonadzora morajo biti 
razvidni  tudi  izvedeni ukrepi,  ki  jih  je ponudnik vpeljal 
za izboljšanje uresničevanja smernic zdravega prehra-
njevanja.

b) Pogoj  za  vse  ponudnike,  ki  želijo  ponujati  do-
stavo:

– ponudnik,  ki  želi  ponujati  dostavo,  se mora  na 
javni razpis tudi z lokalom prijaviti za isto lokacijo in 
mora izpolnjevati pogoje in biti izbran tako za lokal kot 
za dostavo. Torej prijava na javni razpis samo z dosta-
vo ni mogoča, zato bo taka vloga ponudnika zavržena.

7. Merila za ocenitev vlog oziroma ponudb:
– Število  različnih  študentskih  kosil  v  tednu  (do 

10 točk);
– Pestrost ponudbe (do 16 točk);
– Nudenje  tretjega dodatnega hoda poleg  glavne 

jedi (poleg dveh obveznih hodov) (10 točk);
– Nudenje samopostrežnega solatnega bara (naj-

manj 6 različnih vrst) (5 točk);
– Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 toč-

ke);
– Možnost  prehranjevanja  brez  arhitekturnih  ovir 

(do 5 točk);
– Vrednost študentskega kosila, pomnožena s ko-

ličnikom (do 40 točk);
– Ekološka  živila  –  ponudnik  nudi  vsaj  10 %  živil 

pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, 
da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za 
živila, pridelana na ekološki način. Kolikor je ponudnik 
le ponudnik,  torej ni pro izvajalec ekoloških živil, mora 
priložiti dva certifikata. Enega od pro izvajalca ekoloških 
živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. 
Kolikor pa je ponudnik obenem tudi pro izvajalec eko-
loških živil pa priloži  le en certifikat, saj  le-ta dokazuje 
oboje. (15 točk);

– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se  izvaja študij-
ski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom 
(10 točk);

– Dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“ 
(na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do 
uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slove-
nija“) (5 točk);

– Nekaznovanost v preteklem razpisnem obdobju 
(leti 2013 in 2014), kar pomeni da ponudnik, ki je v prete-
klem razpisnem obdobju nudil subvencionirano študent-
sko prehrano ni prejel sankcije po Zakonu o subvenci-
oniranju študentske prehrane (pisni opomin, prepoved 
izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo 
najmanj enega meseca in največ šest mesecev ali od-
poved pogodbe) (5 točk);
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– Dokazilo  o  certifikatu  »Zdrava  izbira«,  ki  ga  na 
podlagi  meril,  ki  jih  izpolnjuje  vsaj  ena  jed  v  dnevni 
ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(5 točk);

– Vozila,  ki  jih  ponudnik  uporablja  pri  dostavi,  iz-
polnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 
(3 točke).

Maksimalno  število  točk  je  130  za  lokal  oziroma 
113 za dostavo.

Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 40 točk 
za  lokal  in/ali 35 točk za dostavo (predpogoj  je  izbran 
lokal).

Pri ponudnikih, ki prijavljajo  lokal, se ne upošteva 
naslednje merilo:

– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi, izpol-
njujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5.

Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne 
upoštevajo naslednja merila:

– nudenje samopostrežnega solatnega bara;
– možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir;
– lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski 

proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega 

kosila je 7 EUR.
8. Popolna vloga mora vsebovati:
– original  in  kopijo  izpolnjenega,  ožigosanega  in 

podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. raz-
pisne dokumentacije)  in obrazca »Ponudbe« (točka 6. 
razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – po-
nudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal in/ali dosta-
vo svoj obrazec »Ponudbe« (ovoj št. 1);

– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika (ovoj 
št. 2);

– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in do-
kazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3);

9. Ministrstvo  bo  v  času  trajanja  javnega  razpisa 
opravilo dve odpiranji prispelih vlog.

– Prvo odpiranje vlog bo 2. 9. 2014. Vloge morajo 
biti  oddane  na  Ministrstvo  za  delo,  družino,  socialne 
zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 1. 9. 
2014. Oddajo  se  lahko v glavni  pisarni Ministrstva za 
delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake možnosti  ali 
priporočeno po pošti;

– Drugo odpiranje vlog bo 2. 9. 2015. Vloge morajo 
biti oddane Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti do vključno torka, 1. 9. 2015. Oddajo 
se  lahko v glavni  pisarni Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po 
pošti.

Odpiranji vlog nista javni.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na 

zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen 
»Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in vlog, kate-
rih kuverte ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obraz-
cem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 2) 
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka od-
piranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik vloge ne 
bo dopolnil v zahtevanem roku, da bi bila le-ta popolna, 
bo komisija tako vlogo zavrgla.

Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim 
lokalom,  ki  je  bil  izbran  že  na prvem odpiranju, mora 
v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki 
je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved 
pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2015.

10. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Mi-
nistrstvo  za  delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake 
možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljub ljana.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ki je določen za 
odpiranje vlog.

12. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na ele-
ktronski naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni 
razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študent-
ske  prehrane  za  leti  2015  in  2016«,  najkasneje  šest 
dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna 
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: 
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja-
ve/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

13. Morebitne druge informacije posreduje:
– Ministrstvo  za  delo,  družino,  socialne  zade-

ve  in  enake možnosti,  Kotnikova  28,  1000  Ljub ljana, 
tel. 01/369-76-40, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;

– Študentska organizacija Univerze v Ljub ljani, Voj-
kova 63, 1000 Ljub ljana, pisarna študentska prehrana, 
tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;

– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, 
tel.  02/228-56-00,  od  ponedeljka  do  četrtka  od  9.  do 
11. ure;

– Študentska organizacija Univerze na Primor-
skem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, 
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

14.  Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko  ponudnik 
dvigne razpisno dokumentacijo:

– spletna stran Ministrstva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/;

– Študentska organizacija Univerze v Ljub ljani, Voj-
kova 63, 1000 Ljub ljana, pisarna študentska prehrana, 
Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure 
oziroma na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si;

– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Go-
sposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan od 9. 
do 11. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.
soum.si;

– Študentska organizacija Univerze na Primor-
skem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, Aleksandra Ren-
geo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na 
internetu na naslovu: http://www.soup.si.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 5100-8/2014-1 Ob-3045/14

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja,  ocenjevanja  in  spremljanju  izvajanja  raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/3 in 100/13 – popr.) in v zvezi z 12. in 20. čle-
nom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ter Ured-
be  o  ratifikaciji  Sporazuma  o  sodelovanju  v  znanosti 
in  tehnologiji med Vlado Republike Slovenije  in Vlado 
Republike Turčije, (Uradni list RS-MP, št. 14/03), Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Turčijo v letih 2015–2017

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

sebojnih  obiskov  slovenskih  in  turških  raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2015–2017 na 
vseh področjih znanosti.

Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega raz-
pisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;

– izvajajo s strani agencije (so)financirane progra-
me oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razi-
skovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na po-
dročju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo 
osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko 
Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter 
povečati število prijav slovenskih in turških raziskovalcev 
na razpise okvirnih programov Evropske unije na podro-
čju raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot  jih določajo Zakon o  raziskovalni  in  razvojni 
dejavnosti  (Uradni  list  RS,  št.  22/06  –  uradno  preči-
ščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 
– ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja po-
gojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, 
št. 41/09 in 72/11).

Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora iz-
kazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega 
projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje 
projekta,  ki  niso  člani  nobene  programske  skupine, 
lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov 
v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen 
na spletni strani agencije in ga do 3. 10. 2014 do 
12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: razpi-
si-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec 
z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo 
in  Republiko  Turčijo  –  podatki  za  vpetost« mora  biti 
oddan tudi po pošti, na naslov: Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost RS, Bleiweisova  cesta  30,  1000 
Ljub ljana,  do  3.  10.  2014  (poštni  žig).  Agencija  bo 
upoštevala podatke  iz  teh obrazcev samo v primeru, 
če  predlagani  vodja  ob  zaključku  razpisa  ne  dosega 
pogoja A1+A2+A3≥1.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-
valci obeh držav. Slovenski in turški vodja morata vložiti 
prijavi praviloma istočasno  in na način, ki ga določata 
pristojni instituciji (v Republiki Turčiji: TUBITAK, www.tu-
bitak.gov.tr/uidb, kontaktna oseba je gospa Eylem Istem 
Bali, e-pošta: eylem.bali@tubitak.gov.tr).

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni  seznam  prijav  za  sofinanciranje  pri-

pravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, 
ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje 
bo obravnavan in dogovorjen na zasedanju pristojnega 
mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno 
in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
Republiko Turčijo, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), 
ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2014. Sklep 
o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije 
na  podlagi  izbora  skupnega  odbora,  ki  ga  je  dolžan 
upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2015–2017 znaša okvirno 
48.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2015–2017 je vezano na spre-
jem  finančnega  načrta  agencije  za  navedeni  leti  ter 
na  zagotovitev  namenskih  sredstev  za  sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugo-

dnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce 
ob obiskih v Republiki Turčiji;

– stroške namestitve za turške raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji  v Domovih podiplomcev; v primeru 
obiskov izven Ljub ljane oziroma Maribora ali v primeru 
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni 
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar naj-
več do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške 
bivanja največ do 1250 EUR mesečno;

– dnevnice  za  turške  raziskovalce  ob  obiskih 
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba 
o davčni obravnavi povračil stroškov  in drugih dohod-
kov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 76/08, 
v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR. Agencija bo so-
financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbra-
ne raziskovalne organizacije turškim raziskovalcem, ne 
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo 
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem 
znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 
2015 do 31. decembra 2017.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
oblika  prijav,  način  predložitve  prijav  in  opremljenost 
prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Pri-

javno  vlogo  na  obrazcu ARRS-BI-TR-JR-Prijava/2014 
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popol-
na,  če  je  opremljena  z  obema digitalnima podpisoma 
(zastopnik  oziroma  pooblaščena  oseba RO  in  prijavi-
telj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane 
ter oddane na spletni portal do 3. 10. 2014 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo 
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-BI-TR-JR-Prijava/2014) in odda v pisni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavite-
lja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, mora-
ta biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
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med Republiko Slovenijo  in Republiko Turčijo  v  letih 
2015–2017«  ter  z  nazivom  in  naslovom  prijavitelja, 
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno,  če  je  izpolnjena  na  spletnem  portalu ARRS 
eObrazci do 3. 10. 2014, do 12. ure in v papirni obliki pri-
spe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije do 3. 10. 2014, do 15. ure. 
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporo-
čeno po pošti iz Slovenije do 3. 10. 2014, do 15. ure.

9.3. Popolnost prijave
(1)  Prijava  se  šteje  za  popolno,  če  je  oddana 

na  predpisanem obrazcu  in  v  predpisani  obliki  (točka 
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja 
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

(2) Nepravočasnih  in  nepravilno  označenih  prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem.

10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno 
prispelih prijav

Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku do-
stavljenih,  pravilno  opremljenih  in  označenih  ovojnic, 
ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje 
bo  potekalo  predvidoma  7.  oktobra  2014  v  prostorih 
agencije, in sicer po vrstnem redu glede na datum in 
čas prispetja prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Strokovna komisija pripravi prednostni seznam pre-
jemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v Pra-
vilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spre-
mljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ga posreduje 
na Ministrstvo za  izobraževanje, znanost  in šport RS, 
ki predlagani prednostni seznam sporazumno uskladi 
na skupnem odboru. Na podlagi podpisanega dogovora 
skupnega odbora direktor agencije sprejme obrazložen 
sklep. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa prejeli in-
dividualno obvestilo predvidoma v roku enega meseca 
po podpisanem dogovoru oziroma do konca leta 2014.

12. Razpisna dokumentacija vsebuje
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (ARRS-BI-TR-JR-Prijava/2014),
– obrazec  za  vpetost  raziskovalcev,  ki  niso  člani 

programske skupine, v projekte izven okvira financiranja 
ARRS (ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014),

– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni  list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A),

– Pravilnik  o  postopkih  (so)financiranja,  ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3 in 100/13 
– popr.),

– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 41/09 in 72/11).

13. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva 

objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije na voljo na spletni strani agencije, www.arrs.si.

Dodatne  informacije  v  zvezi  z  razpisom  dobi-
jo  interesenti  na  agenciji  pri  Fani  Rožič Novak  ali  po 
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na 
e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 430-0013/2014 Ob-3025/14

Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, na podlagi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
s spremembami), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 s spremembami), ter sprejetim Letnim 
načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem Občine Mežica za leto 2014, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine  

z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 

Mežica.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 

cena
1. Predmet  javnega  zbiranja  ponudb  je  zemljišče 

parc.  št.  480/4,  k.o.  Meža  Takraj,  v  velikosti  788 m2, 
ID znak 888-480/4-0, gre za nezazidano stavbno ze-
mljišče  – SS  stanovanjske  površine.  Izhodiščna  cena 
je 10,91 €/m2 brez DDV v vrednosti 8.597,08 € brez DDV 
ter 10.488,44 € z vključenim DDV.

Izhodiščne cene so določene v skladu s cenitvijo, 
ki  jo  je  izdelal  sodni  cenilec  in  izvedenec  nepremič-
nin z ASA certifikatom. Občinski svet  je s sklepom na 
27. redni seji potrdil prodajo nepremičnine po vrednosti 
8.597,08 € brez DDV ter 10.488,44 € z vključenim DDV.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor
1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec 

ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne 
prodaje.

2. Varščina za resnost ponudbe:
– (zemljišče parc. št. 480/4, k.o. Meža Takraj) po-

nudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Me-
žica  št.  01274-0100010050,  sklic  00  430-0013-2014 
najkasneje 14. 8. 2014 in znaša 10 % od izklicne cene 
v točki II/1 (1.048,84 €). Varščina bo uspelemu ponudni-
ku vračunana v kupnino ali  zadržana, če pogodbe ne 
bo sklenil v 15 dneh, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, 
brez obresti, po končani izbiri.

3. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti 
kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od spreje-
ma sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati 
kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh od 
dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem 
primeru  lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne po-
godbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika 
in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za 
sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.

4.  Izbrani  ponudnik  plača  vse  stroške  v  zvezi 
s cenitvijo nepremičnine za zemljišče pod št. II/1 v zne-
sku 200,00 EUR, ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe 
(notarsko overitev ter sodne takse) v vrednosti 40,00 €. 
Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni nepremičnine.

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

6. V primeru, da se v razpisnem roku za proda-
jo zemljišča oziroma nepremičnine ne prijavi nihče od 
ponudnikov se šteje, da se rok za predložitev ponudb 
podaljša najkasneje do 28. 8. 2014. Naročnik bo v po-
daljšanem roku upošteval in ocenil ponudbe po vrstnem 
redu kot bodo prispele na naslov naročnika. S prvo po-
nudbo, ki bo formalno in finančno ustrezna, bo sklenjena 
kupoprodajna pogodba.

7. Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe za prodajo 
nepremičnine iz točke II/1 se razpis zaključi.
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8. Na  razpisu  lahko  sodelujejo  fizične  in  pravne 
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo 
ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1 javno zbiranje ponudb);
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje jav-

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

metno nepremičnino (OBR-3/1);
– fotokopija  veljavnega  osebnega  dokumenta, 

bančne  kartice  in  davčno  številko  za  fizične  osebe, 
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za prav-
no osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo re-
gistracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne 
osebe ali s.p. ne sme biti starejši od 30 dni, od datu-
ma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne 
osebe oziroma s.p.;

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

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

9. Nakup zemljišča – izbran bo ponudnik, ki bo iz-
polnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 
V primeru manjših ponudbenih razlik, za isto nepremič-
nino (do 500,00 €) ali enakih ponudb, se bodo s ponu-
dniki izvedla dodatna pogajanja.

10. Vsi  interesenti  lahko dobijo dodatne informa-
cije in si ogledajo nepremičnino, ki je predmet javnega 
razpisa  s  predhodno  najavo  na  Občini  Mežica,  Trg 
svobode 1, Mežica tel. 02/82-79/357 Mateja Mešnjak 
ali mateja.mesnjak@mezica.si.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od 
dneva odpiranja ponudb, ki ne bo javno.

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

1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj po-
nudniki predložijo v zaprti ovojnici do 14. 8. 2014 do 
10.  ure,  na  naslov,  Občina  Mežica,  Trg  svobode  1, 
2392 Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni 
razpis – prodaja nepremičnine »prodaja zemljišča parc. 
št. 480/4, k.o. Meža Takraj«.

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

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

tnih straneh Občine Mežica: www.mezica.si (pod raz-
pisi). Vsa pojasnila  v  zvezi  z  razpisom,  lahko  intere-
senti  dobijo  na  Občini  Mežica  vsak  delovni  dan,  na 
tel. 02/82-79-357 – Mateja Mešnjak ali e-mail mate-
ja.mesnjak@mezica.si.

Občina Mežica

Št. 430-71/2014 Ob-3048/14

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 
51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 34. člena 
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 
139/06  in  12/11)  župan  Občine  Litija  Franci  Roka-
vec  v  skladu  s  prvim  odstavkom  36.  člena  Zakona 
o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11), 42. v povezavi s 44. členom Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, 
št. 127/06) in 15. členom Odloka o izvajanju izbirne go-
spodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na 
lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Dole (Uradni 
list RS, št. 49/14) sprejme

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje  

izbirne gospodarske javne službe oskrbe  
s toplotno energijo na lesno biomaso  

v Podružnični osnovni šoli Dole
1.  Koncedent:  Občina  Litija,  Jerebova  ulica  14, 

1270 Litija.
2. Predmet koncesije
Podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodar-

ske  javne  službe  oskrbe  s  toplotno  energijo  na  lesno 
biomaso v Podružnični osnovni šoli Dole, ki obsega:

a. prenovo kotlovnice in postavitev nove kotlovske 
opreme z izgradnjo ustreznega zalogovnika za lesno 
biomaso,

b. upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
c. priključitev uporabnika na kotlovnico in
d. prenos toplotne energije do uporabnika.
Koncesija se izvede po modelu DBOT (model pro-

jektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest). 
Vse  naprave,  ki  jih  koncesionar  namesti  v  okviru  in 
v času  izvajanja koncesije, vključno s kotlovnico, pre-
idejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v  last  kon-
cedenta.

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za 
obdobje  10  let.  Začetek  in  čas  trajanja  koncesije  se 
določita v koncesijski pogodbi. Po preteku časa  traja-
nja  koncesije  se  pod  pogoji,  določenimi  v  koncesijski 
pogodbi,  koncesija  lahko  podaljša  za  obdobje,  ki  se 
določi v koncesijski pogodbi  in kolikor  je  to v  interesu 
koncedenta, vendar ne več, kot za pet let. Koncesija se 
lahko po preteku časa trajanja podaljša tudi do dokonč-
ne izbire novega koncesionarja. Podaljšanje v skladu 
s prejšnjim stavkom je mogoče tudi po preteku časa, za 
katerega je bila podaljšana koncesijska pogodba.

4.  Območje  izvajanja  koncesije:  javna  služba  se 
opravlja na objektu, ki stoji na parc. št. 35/14, k.o. 1842 
Dole pri Litiji (na naslovu Dole pri Litiji 28, 1273 Dole 
pri Litiji). Koncedent lahko s sklepom občinskega sveta 
razširi obseg območja izvajanja koncesije iz predhodne-
ga odstavka.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
Koncesionar  je  lahko  pravna  ali  fizična  oseba,  ki 

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije. Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

a. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, 
da izpolnjuje pogoje za osnovno sposobnost:

i. da ni v kazenskem postopku zaradi suma sto-
ritve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da 
zaradi takega kaznivega dejanja oziroma dejanja v zvezi 
s poslovanjem ni bil pravnomočno obsojen,

ii. da proti ponudniku ni uveden ali začet posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek 
likvidacije ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne 
ali druge prisilne odločbe,

iii. da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo po-
nudb, poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov 
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,

iv.  da  pooblašča  javnega  partnerja,  da  lahko 
pridobi ustrezna potrdila iz uradnih evidenc tako za po-
nudnika kot za njegove zakonite zastopnike,

b. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, 
da  izpolnjuje  pogoje  za  ekonomsko-finančno  sposob-
nost:

i. v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih transak-
cijskih računov,

ii. je imel v letu 2013 bonitetno oceno vsaj SB6.
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c. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, 
da bo zagotavljal nemoteno dobavo energenta v času 
trajanja koncesije,

d. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, 
da bo zgradil kotlovnico in ustrezen zalogovnik za lesno 
biomaso ter vse naprave, ki so potrebne za izvajanje 
koncesije,

e. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, 
da razpolaga z ustreznimi dovoljenji za opravljanje pred-
metne dejavnosti,

f. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,

g. pod materialno in kazensko odgovornostjo izja-
vi, da zagotavlja kvalitetno in strokovno odzivnost na 
morebitne napake ali okvare na sistemu, v 8 urah po 
ugotovitvi napake oziroma okvare,

h. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, 
da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa 
pri izvajanju koncesije na dolgi rok pred pridobivanjem 
donosa na vložena sredstva,

i. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,

j. da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote,
k. da predloži zahtevana jamstva,
l. da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za 

odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem konce-
sije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,

m. da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-
rablja  tehnične normative  in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih or-
ganizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

n. da ima zadostne izkušnje in reference pri opra-
vljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, in sicer je 
pogoj, da  je v zadnjih petih  letih  izvedel vgradnjo vsaj 
treh kotlov na lesno biomaso z močjo najmanj 50 kW,

o. da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz 
razpisne dokumentacije.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
a. javno službo mora koncesionar izvajati nepreki-

njeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih, 
določenih z zakonom in koncesijsko pogodbo,

b.  uporaba  dobrin,  ki  jih  zagotavlja  javna  služba, 
mora biti zagotovljena vsem uporabnikom pod enakimi 
pogoji,

c. zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-
tno opravljanje storitev,

d. izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošte-
vanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu 
in potrebe uporabnikov,

e. upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde, normative in predpise za izgradnjo na-
prav ter izvajanje in opravljanje koncesijske dejavnosti,

f.  predložiti  koncedentu  letno poročilo  o  izvajanju 
koncesijske dejavnosti,

g.  na  zahtevo  koncedenta  ali  pristojne  inšpekcije 
omogočiti  strokovni  in finančni nadzor nad  izvajanjem 
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,

h.  prevzemati  odgovornost  za  škodo  povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske de-
javnosti,

i. po prenehanju koncesijskega  razmerja prenesti 
koncedentu v last naprave kotlovnice in posest prostor 
kotlovnice, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,

j.  ločeno voditi  prihodke  in odhodke,  ki  izvirajo  iz 
koncesije,

k. izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.

7. Vsebina ponudbe  je določena v  razpisni doku-
mentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

8.  Koncedent  bo  skladno  z  81.  členom  Zakona 
o  javno-zasebnem  partnerstvu  uveljavljal  izločitveno 
pravico  za  naprave  kotlovnice  v  primeru  stečaja  kon-
cesionarja.

9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povpreč-
na cena MWh toplote (90 % možnih točk); število izve-
denih projektov za oskrbo objektov v rabi javnih zavodov 
na  področju  vrtcev  ter  osnovnih  in  srednjih  šol  (10 % 
možnih točk). Merili sta podrobneje opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji.

10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne 
podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok za oddajo ponudbe: glede roka bodo upo-
števane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 30. 7. 
2014 do 11. ure, v sprejemno pisarno Občine Litija, Je-
rebova ulica 14, 1270 Litija.

12. Javno odpiranje do pravočasno prejetih ponudb 
bo 30. 7. 2014 ob 12. uri, v veliki sejni sobi občine, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podeli-
tvi koncesije oziroma izboru koncesionarja bo sprejeta 
najkasneje v dveh mesecih po roku za oddajo ponudbe.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Litija, http://www.litija.si/.

Občina Litija

Št. 430-15/2014 Ob-3057/14

Na  podlagi  3.  in  7.  člena  Zakona  o  gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 
127/06, 38/10 in 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi  (Uradni  list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10, 
84/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Hoče 
- Slivnica (MUV, št. 6/2010 in 19/2010), Odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Hoče - Slivnica (MUV, 
št. 8/2006), Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne go-
spodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja 
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica 
(MUV št. 13/2014), Zakona o javno-zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 
126/07, ZUP-E, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 
(48/09 – popr.), 8/10), Uredbe o zelenem javnem na-
ročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 
2/13) Občina Hoče - Slivnica objavlja,

javni razpis
za podelitev koncesije  

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: 
dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje  
javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica
1.  Podatki  o  naročniku/koncendentu:  Obči-

na  Hoče  -  Slivnica,  Pohorska  cesta  15,  2311  Hoče, 
tel. 02/616-53-20, email: obcina@hoce - Slivnica.si, na-
slov spletne strani: www.hoce - Slivnica.si.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o kon-
cesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne raz-
svetljave v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 13/2014).

3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospo-
darske  javne  službe:  dobava,  postavitev,  vzdrževanje 
in izvajanje javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica. 
Koncesija obsega opravljanje lokalne gospodarske jav-
ne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja 
javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica ter izvajanje 
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drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski pred-
pisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne 
službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne 
službe, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospo-
darske  javne  službe  dobave,  postavitve,  vzdrževanja 
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica 
(MUV, št. 13/2014), razpisna dokumentacija in konce-
sijska pogodba. Variantne in opcijske ponudbe niso do-
voljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali op-
cijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka 
ocenjevanja kot nepopolne.

4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se po-
deli za obdobje 15 let v skladu z Odlokom o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja  in  izvajanja  javne razsvetljave 
v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 13/2014).

5.  Postopek  izbire  koncesionarja:  odločbo  o  izbi-
ri koncesionarja za podelitev koncesije za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja  in  izvajanja  javne  razsvetljave  v  Občini 
Hoče - Slivnica, bo izdala občinska uprava Občine Hoče 
- Slivnica v skladu z 207. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno  besedilo,  105/06  –  ZUS-1,  126/07,  65/08, 
47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10). Razpisna do-
kumentacija  za  javni  razpis  je  objavljena  na  spletnih 
straneh Občine Hoče - Slivnica.

6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: kot ponu-
dnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet 
razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi skupina gospo-
darskih sub jektov, ki izpolnjujejo pogoje razpisne doku-
mentacije. Pogoji so natančno navedeni v razpisni do-
kumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, 
zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti 
pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

7. Merila  za  izbor  koncesionarja:  naročnik/konce-
dent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne 
dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske jav-
ne službe izbral enega koncesionarja. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, 
skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponud-
bo: ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetni 
razpis morajo biti v slovenskem jeziku.

9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik 
mora pri prijavi predložiti bianco menico in menično iz-
javo za resnost ponudbe v višini 30.000,00 EUR, s po-
oblastilom za  izpolnitev  in unovčenje menice, skladno 
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

10.  Kraj,  čas  in  plačilni  pogoji  za  dvig  razpisne 
dokumentacije:  razpisna  dokumentacija  je  brezplačna 
in  je dosegljiva na spletni strani naročnika, www.hoce 
- Slivnica.si.

11. Kraj in rok za predložitev ponudb: ponudbe mora-
jo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: 
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 
Končni rok za oddajo ponudb je 14. 8. 2014 do 12. ure. 
Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali 
po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, 
sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). 
Pred  potekom  roka  za  oddajo  ponudb  lahko  ponudnik 
v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano 
ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne 
morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.

12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja ponudb: 
javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naroč-
nika: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 
Hoče, dne 14. 8. 2014, ob 13. uri. Prisotni predstavniki 
ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za sode-
lovanje na odpiranju ponudb.

13. Odgovorne osebe za dajanje informacij: ponu-
dniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pisno na 
naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov: 
metka.meglic@hoce - Slivnica.si. Skrajni rok za posta-
vitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za 
oddajo ponudb. Naročnik bo podal pojasnila navezujo-
ča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred 
rokom za oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni na 
spletni stran naročnika. Podana pojasnila v zvezi z raz-
pisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni 
del razpisne dokumentacije.

Občina Hoče - Slivnica
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Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki  jo po pooblastilu Vlade 
Republike Slovenije zastopa minister dr. Uroš Grilc, 
na  podlagi  21.  člena Zakona  o  stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list 
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G, v nadaljevanju 
ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, v nadaljevanju 
uredba) objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja
Zemljiško knjižna lastnica nepremičnine, ki je pred-

met prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub-
ljana,  matična  številka  5854814000,  davčna  šte-
vilka 70949417, ki je tudi organizator javne dražbe.

Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje in 
nadzor postopkov oddaje oziroma eventualne prodaje 
kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije.

II.  Vrsta  pravnega  posla:  prodaja  nepremičnega 
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.

III. Opis predmeta prodaje
Predmet pogodbe je prodaja kulturnega spomenika 

grad Šrajbarski  turn,  in sicer nepremičnine (zemljišča) 
z  ID  znakom 1321-95/0-1,  parcela  št.  *95/0  pozidano 
zemljišče, v izmeri 2769 m2, k. o. 1321 – Leskovec, na 
kateri stoji stavba z ID znakom št. 1845 (z deli št. 1 – 
18), Grajska pot 20, Leskovec pri Krškem, v deležu do 
celote (1/1).

Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kuplje-
no, prosta oseb in stvari.

Z Odlokom o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski 
turn  za  kulturni  spomenik  državnega pomena  (Uradni 
list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) je bila za 
kulturni spomenik državnega pomena razglašena enota 
dediščine: Leskovec pri Krškem – Območje gradu Šraj-
barski turn (EŠD 8772), ki obsega tudi spomenik grad 
Šrajbarski  turn.  Grad  se  nahaja  na  naslovu  Grajska 
pot 10, 8273 Leskovec pri Krškem, v neposredni bližini 
Turnske graščine severno od Leskovca pri Krškem. Je 
nadstropen štiritrakten z arkadnim dvoriščem in okrogli-
mi stolpi na vogalih iz 2. polovice 16. stol., prvič omenjen 
leta 1436 kot celjski fevd, kasneje kot stolp. Vhodno pro-
čelje krasi polkrožno zaključen kamnit portal in trikotna 
atika. V gradu je še vedno ohranjena prvotna kuhinja ter 
vodnjak v 2K. Objekt je zasnovan kot zahodni elitni del in 
vzhodni del, kjer je bivala služinčad. V kleti so pomožni 
prostori, v nadstropju so prostori za bivanje, v mansardi 
prostori za hrambo. Objekt je brez stanovalcev, ni v upo-
rabi in je slabem stanju, potreben prenove. Instalacije: 
elektrika,  priključek  za  vodo,  na  enem  delu  kanaliza-
cijska cev. Skupna površina gradu znaša 3.826,80 m2, 
korigirana površina pa 2.749,80 m2.

V letu 2009 je bil za grad Šrajbarski turn izdelan 
konservatorski načrt.

Nepremičnina je vključena v Odlok o načrtu ravna-
nja s stvarnim premoženjem države za organe državne 
uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospo-

darske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 101/12 in 102/13) in je predvi-
dena za prodajo.

IV.  Predkupna  pravica:  Občina  Krško  ni  sprejela 
Odloka o določitvi območij uveljavljanja predkupne pra-
vice po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list 
RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).

V.  Izklicna  cena:  za  nepremičnino,  ki  je  predmet 
prodaje, je izklicna cena 510.000,00 EUR. Ponudbena 
cena mora  biti  zaokrožena  na  1000,00 EUR.  Izklicna 
cena  nepremičnine  ne  vsebuje  zakonsko  določenega 
davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Pogoji in pravila:
1. Kulturni spomenik grad Šrajbarski turn (EŠD 317) 

se na javni dražbi prodaja po sistemu videno – kupljeno, 
zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogod-
be ne bodo upoštevane.

2. Kriterij  dvigovanja cene: dražitelj  lahko dviguje 
izklicno ceno za najmanj 1000,00 EUR.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem 
jeziku.

4. Rok za sklenitev pogodbe:
Pogodba  se  sklene  z  najugodnejšim  dražiteljem 

v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne 
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so 
na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano varščino.

5.  Varščina:  dražitelji  morajo  najpozneje 
do  19.  8.  2014  plačati  varščino  v  višini  10 %  izklic-
ne  cene,  torej  51.000,00  EUR  na  podračun  proraču-
na Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic 
18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna 
sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega pre-
moženja  (kulturni  spomenik),  z  navedbo  »plačilo  var-
ščine  –  javna  dražba  grad  Šrajbarski  turn«.  Varščina 
bo  uspelemu  dražitelju  vračunana  v  kupnino,  drugim 
dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo 
varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne 
dražbe na njihov transakcijski račun.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po  izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba 
veže  dražitelja  do  zaključka  javne  dražbe  in  dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli 
razveljaviti.

6. Način  in  rok plačila kupnine: kupnina se plača 
v  30  dneh  po  sklenitvi  pogodbe  na  podračun  prora-
čuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic 
18 33405-7103018-13113814, PP 131138 Osnovna 
sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega pre-
moženja v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine 
v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe, uspešnemu dražitelju  se varščina všteje v ku-
pnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se 
pogodba šteje za razdrto. Po plačilu celotne kupnine in 
po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina 
izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravi-
ce na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stro-
ške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis 
v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet 
nepremičnin, plača kupec.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na jav-
ni  dražbi  lahko  sodelujejo  pravne  in  fizične  osebe,  ki 
skladno  s  pravnim  redom  Republike  Slovenije  lahko 

Javne dražbe
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postanejo  lastniki nepremičnin,  in ki se pravočasno  in 
pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji 
se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe 
osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se 
bodo lahko udeležili  le tisti, ki bodo do vključno 18. 8. 
2014  na  naslov  naročnika: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub ljana, 
v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj,  Javna dražba 
– grad Šrajbarski turn” ter s pripisom naziva in naslova 
dražitelja na hrbtni strani ovojnice posredovali naslednje 
dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg pla-
čila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celo-
tna  številka  transakcijskega  računa  za  primer  vračila 
varščine;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro naj-
več 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga  izdajo  institucije v njegovi 
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo  za  slovenske  državljane,  če  tega  potrdila  ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega  transakcijskega  računa  (velja  za  pravne 
osebe  in s.p.),  tuja pravna oseba mora predložiti po-
trdilo, ki ga  izdajo  institucije v njegovi državi, enako-
vredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske  državljane,  če  tega  potrdila  ne  more  pri-
dobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da 
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transak-
cijskega računa;

– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) 
oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), staro največ 
30 dni;

– morebitni  pooblaščenci  pravnih  in  fizičnih  oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na dotični javni dražbi;

– fotokopijo  osebnega  dokumenta  (potni  list  ali 
osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostoj-
ni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb;

– pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;
– parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe;
– program obnove gradu Šrajbarski turn, ki bo skla-

den z Odlokom o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski 
turn za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list 
RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) vključno s pred-
videnimi finančnimi viri (izkazano finančno konstrukcijo);

– predstavitev rabe kulturnega spomenika (skladno 
z načeli varstva kulturne dediščine);

– terminski  plan  uresničitve  programa  obnove, 
skrajni rok za dokončanje del je konec leta 2020;

– izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dosto-
pnost kulturnega spomenika skladno z Odlokom o raz-
glasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spo-
menik  državnega  pomena  (Uradni  list  RS,  št.  81/99, 
55/02 in 16/08 – ZVKD-1).

Vse  listine  (razen  dokazila  o  plačilu  varščine  in 
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v iz-
virniku ali pa overjeno kopijo listine.

Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane 
na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepra-
vočasne  ponudbe),  bo  komisija,  pooblaščena  za  iz-
vedbo postopka,  izločila  in neodprte vrnila pošiljatelju. 
Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo 
tudi osebno v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistro-
va ulica 10, 1000 Ljub ljana, vsak delovni dan od 9. do 
15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30.

Prijava  mora  vsebovati  vse  zahtevane  ustrezne 
dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepra-
vočasna, bo komisija tako vlogo izločila.

Ponudba  veže  dražitelja  do  zaključka  dražbe  in 
dražitelj  do  tedaj  ne more odstopiti  od ponudbe ali  jo 
kakorkoli razveljaviti.

8. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno;

b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
9. Pravila javne dražbe
Javna  dražba  se  izvaja  v  skladu  z  ZSPDSLS  in 

uredbo.
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodi-

telj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore  proti  dražbenemu  postopku  je  mogoče 

podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.
Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo 

en ponudnik.
10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, poo-

blaščena za izvedbo postopka, oziroma minister lahko 
začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana 
varščina brez obresti.

VI. Datum, čas in kraj javne dražbe
Prodaja  bo  potekala  22.  8.  2014,  z  začetkom ob 

12.  uri,  v  prostorih  Ministrstva  za  kulturo  na  naslovu 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi v 3. nad-
stropju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu 
s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik 
prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti 
zastopnik pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno 
izkaznico ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne mo-
rejo opravljati dejanj za ponudnika.

VII.  Dodatne  informacije  o  pogojih  javne  dražbe, 
natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu 
nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi 
z nepremičnino, dobijo interesenti na Ministrstvu za kul-
turo, kontaktna oseba Alenka Črnič (elektronski naslov: 
alenka.crnic@gov.si).

Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine 
lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 19. 8. 
2014 do 15.  ure  (relevanten  je  čas prejema prošnje). 
Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na 
naslov organizatorja, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub ljana 
ali na elektronski naslov (alenka.crnic@gov.si). V zapro-
silu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, 
ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Ministrstva za kulturo.

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije

Št. 7113-42/2013 Ob-3034/14

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14)  in sklepa 30. seje Občinskega sveta Obči-
ne Radovljica z dne 18. 6. 2014 ter v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1.  Naziv  in  sedež  organizatorja  javne  dražbe: 
Občina  Radovljica,  Gorenjska  cesta  19,  Radovljica, 
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.

2. Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini:
a) nepremičnina, parc. št. 1356/5, k.o. 2155 – Hra-

še, pozidano zemljišče, v izmeri 926 m2.
Izklicna  cena  predmetne  nepremičnine  znaša 

62.968,00 € brez 2 % davka na promet nepremičnin.
b)  nepremičnina,  parc.  št.  1364/15,  k.o.  2155  – 

Hraše, pozidano zemljišče, v izmeri 1.140 m2. Izklicna 
cena predmetne nepremičnine znaša 77.520,00 € brez 
2 % davka na promet nepremičnin.

Najnižji znesek višanja je 300 €.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski ove-

ritvi prodajne pogodbe, na podračun Občine Radovljica: 
01302-0100007805, sklic: 99.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

Po  plačilu  celotne  kupnine  se  opravi  zemljiško-
knjižni prenos.

4. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba za prodajo nepremičnin bo potekala 

v ponedeljek, 11. 8. 2014, ob 10. uri, v mali sejni dvora-
ni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati var-
ščino v višini 10 % izklicne cene posamezne nepremič-
nine. Varščina za eno ali za obe nepremičnini mora biti 
nakazana najkasneje do 8. 8. 2014 do 11. ure na podra-
čun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: 00.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izka-
zati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana 
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 15 dni od dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje
Na  javni dražbi  lahko sodelujejo pravne  in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji  morajo  pred  pričetkom  dražbe  komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodne-
ga registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega 
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na  ali  fizična  oseba  za  udeležbo  na  dražbi  pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo  o  plačilu  varščine  s  priloženo  celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudni-
kom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.

7. Drugi pogoji
Nepremičnini se prodajata v celoti po načelu vide-

no-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: 
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe 
in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpola-
ganja  in upravljanja z nepremičnim premoženjem Ob-

čine Radovljica  bo  dražbo  izvedla  v  skladu  z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini 
in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Rado-
vljica, kontaktni osebi Manca Tomažin, tel. 04/537-23-45 
ali Barbara Ahačič, tel. 04/537-23-35, v delovnih dneh 
od 11. do 12. ure;

9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postop-
kov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Radovljica  s  soglasjem  župana  lahko 
postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obra-
zložitve in odškodninske odgovornosti.

Občina Radovljica

Št. 47805-6/2014 Ob-3036/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana (v 
nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 
– ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnine

Naziv  in sedež upravljavca  in organizatorja  javne 
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za  infrastruk-
turo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub-
ljana.

Predmet javne dražbe:
1. Nepremičnina parc. št. 98/2 in *132/0, k.o. 2029 

– Stari Dvor, ki je v naravi objekt s pripadajočim zemlji-
ščem  na  naslovu  Ljub ljanska  cesta  23,  Škofja  Loka, 
v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS 
za  ceste.  Objekt  se  nahaja  neposredno  ob  območju 
izključne rabe državne ceste in je namenjen za nesta-
novanjsko rabo.

2. Nepremičnina parc. št. 859/2 in *151/0, k.o. 2030 
– Suha, ki je v naravi objekt s pripadajočim zemljiščem 
na  naslovu  Ljub ljanska  cesta  18,  Škofja  Loka,  v  lasti 
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. 
Objekt se nahaja neposredno ob območju izključne rabe 
državne ceste in je namenjen za nestanovanjsko rabo.

Izklicna cena:
1. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 98/2  in 

*132/0, k.o. 2029 – Stari Dvor, znaša 38.505,00 EUR.
2. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 859/2 in 

*151/0, k.o. 2030 – Suha, znaša 102.935,00 EUR.
Najnižji  znesek  višanja:  najnižji  znesek  višanja 

je 500,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupni-

no v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo 
Direkcija RS za ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in 
sicer  na  račun  številka  01100-6300109972,  s  sklicno 
številko,  navedeno  na  računu. Plačilo  kupnine  v  roku 
30 dni je bistvena sestavina pogodbe.

Varščina:
1. Varščina za nepremičnino parc. št. 98/2 in *132/0, 

k.o. 2029 – Stari Dvor v višini 10 % od izklicne cene ne-
premičnine, znaša 3.850,50 EUR.

2.  Varščina  za  nepremičnino  parc.  št.  859/2  in 
*151/0, k.o. 2030 – Suha v višini 10 % od izklicne cene 
nepremičnine, znaša 10.293,50 EUR.

Dražitelji  morajo  vplačati  varščino  na  številko 
računa  01100-6300109972  in  s  sklicno  številko  na 
18 2431 796800.
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Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 
30 dni po opravljeni javni dražbi.

Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne  sklene  kupoprodajne  pogodbe  ali  ne  plača 

kupnine.
Kraj  javne  dražbe:  javna  dražba  bo  potekala  na 

Ministrstvu za  infrastrukturo  in prostor, Direkciji RS za 
ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljub ljana, v sobi 320.

Čas javne dražbe:
1.  Za  nepremičnino  parc.  št.  98/2  in  *132/0,  k.o. 

2029 – Stari Dvor bo javna dražba dne 6. 8. 2014, s pri-
četkom ob 10. uri.

2. Za nepremičnino parc. št. 859/2  in *151/0, k.o. 
2030 – Suha bo javna dražba dne 6. 8. 2014, s pričet-
kom ob 11. uri.

Podrobnejši  pogoji  javne  dražbe  in  ogled  nepre-
mičnine

Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o ne-
premičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo in pro-
stor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 
Ljub ljana po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. 
Ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, je mo-
goč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe,  ki  lahko  v  skladu  s  pravnim  redom  Republi-
ke Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki 
Sloveniji.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili 
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljub ljana v vložišče soba 21/1,  in sicer najkasneje do 
dne 5. 8. 2014 do 10. ure. Na pisemski ovojnici mora 
biti obvezno navedeno:

1.  Za  udeležbo  na  javni  dražbi  za  nepremičnino 
parc. št. 98/2  in  *132/0, k.o. 2029 – Stari Dvor:  javna 
dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 98/2 in *132/0, 
k.o. 2029 – Stari Dvor – številka zadeve 47805-7/2014 
– Ne odpiraj!

2.  Za  udeležbo  na  javni  dražbi  za  nepremičnino 
parc. št. 859/2 in *151/0, k.o. 2030 – Suha: javna draž-
ba za prodajo nepremičnine parc. št. 859/2  in *151/0, 
k.o. 2030 – Suha – številka zadeve 47805-6/2014 – Ne 
odpiraj!

– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora 
vsebovati naslednja dokazila:

– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma 
naslov dražitelja;

– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziro-
ma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni;

– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-

žavljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni 
podjetnik  posameznik  mora  predložiti  potrdilo,  ki  ga 
izdajo  institucije  v  dražiteljevi  državi,  enakovredne  in-

stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, 
pa mora  predložiti  lastno  izjavo,  overjeno  pri  notarju, 
s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (ve-
lja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni 
podjetnik  posameznik  mora  predložiti  potrdilo,  ki  ga 
izdajo  institucije  v  dražiteljevi  državi,  enakovredne  in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posame-
znike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa 
mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s ka-
tero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, 
da nima blokiranega TRR);

– pooblastilo  za  zastopanje  na  javni  dražbi,  če 
dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo 
osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na 
javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe;

– originalno dokazilo o plačilu varščine in naved-
bo številke računa za primer vračila varščine.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka.

Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vre-

dnost oziroma davka na promet nepremičnin.
– Davke  (davek  na  promet  nepremičnin  oziroma 

davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske 
pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne dru-
ge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec.

– Skladno z 22. členom Odloka o lokacijskem načr-
tu za izgradnjo Poljanske obvoznice v Škofji Loki, je bila 
objektu na naslovu Ljub ljanska cesta 23, Škofja Loka in 
objektu na naslovu Ljub ljanska cesta 18, Škofja Loka 
namembnost spremenjena v nestanovanjsko, saj se 
oba objekta nahajata neposredno ob območju izključne 
rabe državne ceste.

– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-ku-
pljeno«.

– Uspeli dražitelj  je dolžan v roku 15 dni po opra-
vljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno 
pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v nave-
denem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev 
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem 
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Opozorilo:
Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupo-

prodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije ali Stalna 
komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvar-
nega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste 
lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti 
postopek  brez  obrazložitve  in  brez  odškodninske  od-
govornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 
30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vpla-
čane varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge 
izkazane stroške.

Direkcija RS za ceste
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Št. 701-34/2014 Ob-3059/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na  podlagi  prvega  odstavka  29.  člena  Zakona 

o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1):

– 6 prostih mest okrajnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju,

– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru,

– 3 prosta mesta okrajnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju,

– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem,

– 9 prostih mest okrajnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub ljani,

– 4 prosta mesta okrajnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru,

– 2 prosti mesti okrajnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti in

– 4 prosta mesta okrajnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz polnjuje splo-

šne pogoje  za  izvolitev  v  so dniško  funkcijo,  določene 
v  8.  členu  Zako na  o  sodniški  službi  (Uradni  list  RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13; ZSS), in 
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega dr-
žavnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi vališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 

dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav nega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske ga jezika, 

če ni opravil pravniškega državne ga izpita v Republiki 
Sloveniji.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa do dne 1. 9. 
2014.

Ministrstvo za pravosodje

Razpisi delovnih mest
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, ZUJIK – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11  in 111/13)  in Zakona o praznikih  in 
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 112/05 – UPB1, 52/10, 40/12 – ZUJF)  ter  skladno 
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni  list RS, št. 43/10)  in Pravilnikom o strokovnih 
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo 
za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministr-
stvo) objavlja

javni poziv
za izbor kulturnih projektov –  

obeležitev nekaterih državnih praznikov RS,  
ki jih bo v letu 2014 sofinancirala  
Republika Slovenija iz proračuna,  

namenjenega za kulturo 
(projektni poziv, oznaka JPP – DP2014)

Naziv  in  sedež  naročnika: Ministrstvo  za  kulturo, 
Maistrova 10, Ljub ljana.

1. Predmet  in področje poziva: predmet poziva  je 
sofinanciranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev 
nekaterih  državnih  praznikov  RS  v  letu  2014,  katerih 
organizator ne bo Republika Slovenija (v nadaljevanju: 
projekti).

2. Pomen izrazov
Prireditelji obeležitev nekaterih državnih praznikov 

RS v letu 2014 so društva, zveze društev, zasebni za-
vodi in druge nevladne organizacije ter javni zavodi in 
lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva 
(v nadaljevanju: upravičene osebe).

Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v jav-

nem interesu in je dostopna javnosti.
Finančna uravnoteženost  projekta  pomeni,  da  se 

skupne  vrednosti  predvidenih  odhodkov  in  prihodkov 
celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih 
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).

3. Temeljno področje poziva
Temeljno  področje  poziva  je  obeležitev  tistih  dr-

žavnih praznikov RS v letu 2014, katerih obeležitev ne 
organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinan-
cira  kulturne projekte – proslave,  ki  jih  organizirajo  in 
izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami 
ob  naslednjih  praznikih  oziroma  dela  prostih  dnevih, 
opredeljenih v 1. in 2. členu ZPDPD:

– 15.  september,  vrnitev  Primorske  k matični  do-
movini,

– 31. oktober, dan reformacije,
– 23. november, dan Rudolfa Maistra.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji projektov 

(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da delujejo na temeljnem področju poziva, kar do-

kazujejo s preteklim delovanjem, iz katerega je razvidno, 
da so vsaj  trikrat  že  izvedli  ali  bili  vključeni  v  izvedbo 
primerljivega projekta obeležitve državnega praznika RS 
s prireditvijo, ki je presegala lokalni pomen.

Priporočeni dokazili:
– reference prijavitelja (dokumentacija, ki dokazuje 

izvedbo ali vključenost v izvedbo dveh primerljivih pro-
jektov, ki presegajo lokalni pomen);

– reference  sodelujočih  oziroma  pogodbenih  par-
tnerjev, vključenih v prijavljeni projekt (nagrada, prizna-
nje, referenčni projekti);

– da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva 
v letu 2013, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do 
ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni 
dolžnosti);

– da bodo v primeru izbora omogočili javno dosto-
pnost projekta, kar dokazujejo s podpisano izjavo;

– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posre-
dovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem 
razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo, kar doka-
zujejo s podpisano in ožigosano izjavo;

– da ne prijavljajo  istega projekta,  ki  je bil  že po-
sredovan ali izbran na razpisih Slovenskega filmskega 
centra – javne agencije RS, Javne agencije za knjigo 
RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar 
dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;

– da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca 
leta 2014.

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje  pogojev  ugotavlja  pristojni  uslužbe-

nec, ki ga imenuje minister.
5. Kriteriji poziva
Kriteriji  javnega  poziva,  katerih  izpolnjevanje  bo 

preverjala strokovna komisija, so:
– Preseganje lokalnega pomena prireditve
– Predviden obseg prireditve
– Sodelovanje z referenčnimi organizacijami oziro-

ma njihova vključenost.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti prijaviteljev, za katere bo 

v postopku preverjanja izpolnjevanja kriterijev ugotovlje-
no, da presegajo lokalni pomen, da po obsegu dosegajo 
raven, ki je primerna za obeležitev državnega praznika 
in da vključujejo tudi referenčne organizacije s posame-
znega tematskega področja.

Povzetek načina ocenjevanja
Izbrani  bodo  tisti  projekti,  ki  jih  bo  ministrstvo 

na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na 
seznam odobrenih projektov.

Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo 
izvedla strokovna komisija, ki bo ocenjevala popolne 
vloge po  vrstnem  redu prispetja. Ko bo  za obeležitev 
posameznega praznika oziroma dela prostega dneva iz 
3. točke javnega poziva potrdila prvo vlogo, ki bo izpol-
njevala kriterije javnega poziva, se javni poziv v tem delu 
zapre.  Za  obeležitev  vsakega posameznega praznika 
oziroma dela prostega dneva iz 3. točke javnega poziva 
se v sofinanciranje sprejme po en projekt.

7. Vrednost sredstev
Skupna  okvirna  vrednost  razpoložljivih  sred-

stev,  namenjenih  za  projektni  poziv  za  leto  2014  je 
15.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porab-

ljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih ro-

Druge objave
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kih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS 
za leti 2013 in 2014. Obdobje upravičenosti stroškov je 
od dneva objave tega javnega poziva.

9. Upravičeni stroški
Upravičeni  stroški,  ki  jih  lahko  v  okviru  posre-

dovane finančne konstrukcije  sofinancira ministrstvo, 
so vsi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo 
prireditve in brez katerih prireditve ne bi bilo mogoče 
izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za 
sofinanciranje s strani ministrstva morajo biti predsta-
vljeni  v  finančni  konstrukciji  projekta.  Izplačila  upra-
vičenih  stroškov  se  izvedejo  na  podlagi  zahtevka,  ki 
mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru 
pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knji-
govodska listina.

10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z ozna-
ko JPP – DP2014 se objavi v Uradnem listu RS dne 
18. 7. 2014 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo 
(http://www.mk.gov.si). Zaključi se s porabo razpoložlji-
vih sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2014. Vloge, 
prispele na  javni poziv, se bodo obravnavale po času 
prispetja.

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec za področje poziva za posame-

zen projekt z izjavami,
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo  poziva  lahko  prijavitelji  dvignejo 

v  vložišču  ministrstva  med  uradnimi  urami:  vsak  po-
nedeljek 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  pri-

javnih obrazcih za posamezno področje za posamezen 
projekt ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podat-
ke, določene v dokumentaciji poziva.

Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, v zapečatenem 
ovitku z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava 
na javni poziv JPP – DP2014«. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, ki  jih zahteva prijavni obrazec, ki  je del 
dokumentacije poziva. Nepopolne vloge se zavržejo.

Prijavitelj  lahko  sam  dopolnjuje  vlogo  do  dneva 
njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.

12.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2014 oziroma 
do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za 
prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko 
se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

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

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba in jih zavrglo.

13.  Pristojni  uslužbenec  za  dajanje  informacij  in 
pojasnil

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij  in poja-
snil je Aleksej Adrijan Loos, tel. 01/369-59-23, elektron-
ska pošta: aleksej.loos@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 Ljub ljana), kot je nave-
deno pod točko 10.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave projek-

ta obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi 
v strokovni komisiji ministra.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, dolo-
čenih z državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

 Ob-3020/14

Na podlagi Pravilnika Zveze društev slovenskih li-
kovnih  umetnikov  –  Sekcije  ilustratorjev  iz  leta  1993, 
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov – Sekcija 
ilustratorjev v sodelovanju s Kulturnim in kongresnim 
centrom Cankarjev dom, razpisuje 11. Slovenski biena-
le ilustracije, ki bo potekal v galeriji Cankarjev dom od 
17. 11. 2014 do 1. 2. 2015.

Pogoji sodelovanja
Na  Slovenski  bienale  ilustracije  so  vabljeni  čla-

ni  Zveze  društev  slovenskih  likovnih  umetnikov,  člani 
Društva oblikovalcev Slovenije, založniške hiše in drugi 
ilustratorji prek javnega razpisa in z neposrednim poši-
ljanjem prijavnic.

Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna dela ene 
tematske celote, primernih za predstavitev, ki so bila ob-
javljena v knjigi ali reviji po letu 2009 ali dela pripravljena 
za avtorski projekt. Prijavite lahko dela v kategorijo ume-
tniške ali poljudnoznanstvene ilustracije.

Dela (brez paspartujev, velikost do 70 × 100 cm) 
dostavite v Galerijo ZDSLU na Komenskega 8 v Ljub-
ljani, kjer lahko predčasno dvignete tudi prijavne obraz-
ce, vsak delavnik od 21. 7. 2014 do 19. 9. 2014, med 
12. in 16. uro.

Prijavni obrazci so dostopni tudi na spletnem porta-
lu Cankarjevega doma, www.cd-cc.si (Razstave\11 SBI) 
in na spletni strani ZDSLU, www.zdslu.si.

Vsako likovno delo mora imeti na hrbtni strani na-
lepko (priložene na posebnem listu) oštevilčeno od ena 
do štiri. Avtor mora poslati  tudi  lastnoročno podpisano 
prijavo za razstavo. V primeru, ko so prijavljena dela že 
izdana v knjižni obliki, vas prosimo, da knjigo priložite. 
Priložite tudi skene prijavljenih ilustracij na cd.

Pravila Slovenskega bienala ilustracije
Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem sodelovanja 

bo pregledala petčlanska strokovna žirija. Žirijo določi 
kustos Cankarjevega doma v sodelovanju z IO Sekcije 
ilustratorjev  ZDSLU.  Žirija  bo  izbrala  razstavljavce  po 
merilu umetniške kvalitete del. Žirija si pridružuje pra-
vico,  da  določi  število  razstavljenih  ilustracij  glede  na 
prostorske omejitve. Avtorji, ki razstavljajo, dovoljujejo, 
da se njihova dela reproducirajo v razstavnem katalogu 
in spremljajočih tiskanih materialih (plakat, vabilo, raz-
glednice)  ter uporabo  reprodukcij sodelujočih  ilustracij 
v reklamne namene bienala in za pridobivanje sponzor-
jev, kar potrjujejo s podpisom na prijavnem listu.

Strokovna žirija podeli nagrade za knjižno  ilustra-
cijo za 2014: nagrado Hinka Smrekarja, plaketo Hinka 
Smrekarja (2), priznanje Hinka Smrekarja (2), nagrado 
za življenjsko delo in nagrade sponzorjev oziroma druge 
pohvale (če se žirija za podelitev odloči).

Programski okvir Slovenskega bienala ilustracije je 
seznanjanje strokovne javnosti in ljubiteljev ilustracije 
z najnovejšimi likovnimi dosežki na tem področju in pro-
mocijo le-teh med založniki. Termin razstave se pokriva 
s terminom razstave Slovenskega knjižnega sejma.
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Slovenski bienale ilustracije zagotavlja možnosti za 
nadaljnji razvoj naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane 
ilustracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti v mednaro-
dnem prostoru.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

 Ob-3018/14

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 
2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnostih  (Uradni  list RS, št. 86/10, 75/12  in 47/13), 
določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14), 16. člena Statuta Občine Sloven-
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o prora-
čunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 15/14) in spremembi Letnega načrta razpolaga-
nja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 
2014 na 24. redni seji dne 2. 7. 2014 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, mat. številka: 
5884250000, ID št. za DDV: SI49960563.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
2.1.  Nepremičnina  parc.  št.  2480/3,  v  površini 

427 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih 
aktih je nepremičnina opredeljena kot zazidano stavbno 
zemljišče, območje za pro izvodne dejavnosti – cona E.

Izhodiščna  cena  za  ponujeno  nepremičnino  je 
21.100,00 €, brez davka.

3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje:
4.1.  Nepremičnina  je  naprodaj  po  načelu  »vide-

no-kupljeno«.
4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična ose-

ba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na 
območju RS, po veljavnih predpisih.

4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje 
ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost po-
nudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predlo-
žiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % 
ponujene  cene,  s  priloženo  celotno  številko  svojega 
računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila var-
ščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska 
Bistrica,  števila  01313-0100009691,  pri  UJP Slov.  Bi-
strica, sklicna št. 00 76139 – 7221002-0520, z navedbo 
»varščina za nakup nepremičnine – z navedbo številke 
parcele«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez 
obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina 
bo izbranemu ponudniku všteta v kupnino.

4.5. Kupec mora poravnati vse stroške z izvedbo 
pogodbe (notarska overitev, vpis v zemljiško knjigo ...) 
ter poravnati davek.

5. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni po pozivu 
prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem 
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v na-
sprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe 
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadr-
ži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti.

6. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je 
dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogod-
be na TR prodajalca. Plačilo kupnine v roku, je bistvena 
sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni pla-

čana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto 
in se plačana varščina obdrži.

7.  Prehod  lastništva:  prodajalec  izda  kupcu 
zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice 
na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in 
drugih dajatev.

8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
60 dni.

Ponudbo lahko ponudnik umakne samo, če je pro-
dajalec prejel umik preden je prejel ponudbo ali sočasno 
z njo.

9. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba 
mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe 
OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec 
OBR-1 lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni obči-
ne ali na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si.

10. Kriterij in izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je 

višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru 
prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s po-
nudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, 
ki bo ponudil najvišjo kupnino.

Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali poo-
blaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko posto-
pek ustavi do sklenitve pravnega posla.

11. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb  je vključno do 7. 8. 2014, 

do 10. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka 

v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na 
naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 
2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Javno zbiranje po-
nudb za nakup nepremičnin«, vendar morajo na naslov 
prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (ne-
pravočasne  ponudbe),  nepravilno  označene  ponudbe 
ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komi-
sija, ki  je pooblaščena za  izvedbo postopka  izločila  in 
o tem obvestila ponudnika.

Ponudbe se bodo odpirale 7. 8. 2014 ob 11. uri, 
v sejni  sobi Občine Slovenska Bistrica. Odpiranje po-
nudb bo javno.

12. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in in-
formacije  glede  predmetne  ponudbe  so  dostopni 
na  Občini  Slovenska  Bistrica  pri  Sandra  Justinek, 
tel. 02/843-28-10, 02/843-28-14, vsak delovni dan od 
8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen po predho-
dnem dogovoru.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 430-4/2014 Ob-3019/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13  in  10/14)  in  sklepa  Občinskega  sveta  Občine 
Kidričevo,  št.  430-4/2014  z  dne  12.  6.  2014,  Občina 
Kidričevo objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Krai-
gherja 25, 2325 Kidričevo.

2. Predmet prodaje:
– parc. št. 707/2, k.o. (435) Šikole, zemljišče, v iz-

meri 6157 m2, do 1/1 do celote;
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– parc. št. 707/3, k.o. (435) Šikole, zemljišče, v iz-
meri 12272 m2, do 1/1 do celote;

– parc. št. 1472, k.o. (714) Prepolje, zemljišče, v iz-
meri 7215 m2, do 1/1 do celote;

– parc.  št.  *14,  k.o.  (749) Stražgonjca,  zemljišče, 
v izmeri 1062 m2, do 1/2 do celote;

– parc. št. 355/3, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče, 
v izmeri 82 m2, do 1/2 do celote;

– parc. št. 380, k.o.  (749) Stražgonjca, zemljišče, 
v izmeri 3956 m2, do 1/2 do celote;

– parc. št. 749, k.o.  (749) Stražgonjca, zemljišče, 
v izmeri 11702 m2, do 1/2 do celote;

– parc.  št.  96,  k.o.  (749)  Stražgonjca,  zemljišče, 
v izmeri 4655 m2, do 1/2 do celote;

– parc.  št.  97,  k.o.  (749)  Stražgonjca,  zemljišče, 
v izmeri 629 m2, do 1/2 do celote;

– parc.  št.  98,  k.o.  (749)  Stražgonjca,  zemljišče, 
v izmeri 1295 m2, do 1/2 do celote;

– parc. št. 368/3, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče, 
v izmeri 7381 m2, do 1/1 do celote in

– parc. št. 368/4, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče, 
v izmeri 3093 m2, do 1/1 do celote.

Parcela št.  *14,  k.o.  (749) Stražgonjca se nahaja 
v  območju  stavbnih  zemljišč,  parcele  št.  355/3,  380, 
749, 96, 97, 98, 368/3  in 368/4, vse k.o.  (749) Straž-
gonjca, pa se nahajajo v območju kmetijskih zemljišč. 
Parc. št. 707/2, k.o.  (435) Šikole se večinoma nahaja 
v  območju  kmetijskih  zemljišč,  južni  in  severovzhodni 
del parcele pa se nahajata v območju gozdnih zemljišč, 
parc. št. 707/3, k.o. 435 (Šikole) in parc. št. 1472, k.o. 
(714) Prepolje se prav tako nahajata v območju gozdnih 
zemljišč.

Prodajajo  se  izključno  vse  nepremičnine  skupaj, 
saj  predstavljajo  enotno  zaokroženo  območje  (kmeti-
jo), zato mora ponudnik ponuditi kupnino za vse zgoraj 
naštete nepremičnine skupaj. Navedene nepremičnine 
so pretežno kmetijska zemljišča oziroma gozdovi, zato 
se  bodo  nepremičnine  prodale  po  postopku,  kot  ga 
zato predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12) 
oziroma Zakon  o  gozdovih  (Uradni  list RS,  št.  30/93, 
13/98-odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 
115/06  –  ORZG40,  110/07,  8/10  –  ZSKZ-B,  106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14-odl. US). Ob-
java ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov 
bo izvršena najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi 
javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju razpis) v Ura-
dnem listu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru 
tega razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku za na-
kup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega razpisa 
je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku 
za  nakup  kmetijskih  zemljišč  in  gozdov.  Najugodnejši 
ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic  in obve-
znosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za nakup 
nepremičnin, če je bila pri  tem upoštevana predkupna 
pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih 
in Zakona o gozdovih.

3. Izklicna cena za vse nepremičnine skupaj zanaša 
84.663,13 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od 
izklicne, ni možna.

V ceno nepremičnin ni vključen 2 % davek na pro-
met nepremičnin,  ki  ga plača kupec, prav  tako kupec 
plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom 
lastništva.

4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b)  na  razpisu  lahko  sodelujejo  pravne  in  fizične 

osebe, ki plačajo varščino v višini 5 % izklicne cene do-
ločene v 3. točki, in sicer 4.233,16 EUR na transakcijski 

račun  prodajalca,  št.  SI56  01245-0100017097,  odprt 
pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Sloven-
ska Bistrica. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku 
brezobrestno vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
uspešnega ponudnika. Potrdilo o plačani varščini je ob-
vezni sestavni del ponudbe;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati 
naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov 
stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– ponujeno  ceno,  ki  ne  sme  biti  nižja  od  izklicne 
cene;

– dokazilo  o  plačani  varščini,  s  priloženo  celotno 
številko  transakcijskega  računa  za  primer  vračila  var-
ščine;

– potrdilo o državljanstvu,  kopijo osebnega doku-
menta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

– priglasitveni list (samostojni podjetniki posame-
zniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;

– izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mese-
cev (pravne osebe);

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa;
– izjavo o vezanosti na ponudbo še 90 dni po izteku 

roka za oddajo ponudb.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo 

biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v sloven-
ski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.

Ponudniki  so  dolžni  ponudbo  oddati  na  obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani 
Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

d)  vsi  ponudniki  bodo  o  izbiri  pisno  obveščeni 
s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po odpiranju 
ponudb;

e)  izbrani  ponudnik mora  v  15  dneh  od  prejema 
sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti pro-
dajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe 
v  navedenem  roku,  lahko  prodajalec  podaljša  rok  za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od 
pogodbe. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti 
v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino 
ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

f)  celotno  kupnino  mora  kupec  poravnati  v  roku 
8 dni od podpisa pogodbe na  transakcijski  račun pro-
dajalca – plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla. Če kupnina ni plačana v navedenem 
roku 8 dni, prodajalec obdrži prejeto varščino;

5. Objava razpisa in objava ponudbe na oglasni de-
ski Upravne enote ne zavezuje prodajalca, da bi bil dol-
žan z izbranim ponudnikom skleniti prodajno pogodbo 
za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec 
lahko  ustavi  postopek  prodaje  do  sklenitve  pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela 
najkasneje do 20. 8. 2014 do 11. ure na naslov: Obči-
na Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. 
Ponudbo ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni 
Občine Kidričevo ali pošljejo po pošti na naslov: Obči-
na Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. 
Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno 
navedeno »ponudba za nakup dediščine Sagadin – ne 
odpiraj«.  Na  hrbtni  strani  ovojnice  mora  biti  označen 
polni naslov pošiljatelja.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2014 ob 12. uri 
v  sejni  sobi  na  sedežu  prodajalca.  Ponudniki  oziro-
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ma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru priso-
tnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

7. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 
90 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

8. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija 
v treh delovnih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbi-
ranje ponudb.

9. Predkupna pravica: skladno z Zakonom o kme-
tijskih zemljiščih in Zakonom o gozdovih.

10. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene ali bodo 
prispele po preteku roka za oddajo ponudb ali bodo 
v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale, kot 
tudi ponudbe za katere prodajalec ne bo prejel izjave 
o sprejemu ponudbe za kmetijska zemljišča in gozdove.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določe-
nim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo 
upošteval.

11. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z iz-
vedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja 
občinske uprave Občine Kidričevo Damjana Napasta, 
Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidri-
čevo, tel. 02/799-06-11, e-pošta damjan.napast@kidri-
cevo.si.

12. Ogled nepremičnin je možen na podlagi pred-
hodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.

Občina Kidričevo

Št. 340-1/2014-2317 Ob-3024/14

Občina Kočevje, Ljub ljanska cesta 26, 1330 Kočev-
je, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, 86/10  in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju  države,  pokrajin  in  občin  (Uradni  list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju – po sklopih

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljub-
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

2. Opis predmeta prodaje:
prodaja se les na panju v šestih posamičnih sklo-

pih, in sicer:
– sklop 1
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2203, 2204/6 

in 2204/7, (vse) k.o. Kočevje), na območju romskega na-
selja Trata. Romsko naselje Trata se nahaja na območju 
stavbnih zemljišč (z veljavnim prostorskim aktom opre-
deljena kot stavbna zemljišča namenjena pro izvodnim 
dejavnostim z oznako P5/P1), zato za navedeno obmo-
čje ni potrebna Odločba o odobritvi poseka izbranih dre-
ves s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Na podlagi 
odkazilnega manuala, ki ga je izdal Zavod za gozdove 
Slovenije, se prodaja 2 drevesa iglavcev in 223 dreves 
listavcev oziroma 1,27 m3 bruto iglavcev in 358,77 m3 
bruto listavcev, kar skupaj znaša 360,04 m3 bruto od-
kazanega drevja;

– sklop 2
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1231/1, 

k.o. Polom), po Odločbah o odobritvi poseka izbranih 
dreves št. 3408-06-2305-A012/14 in 3408-06-2305-
C046/14, ki ju je izdal Zavod za gozdove Sloveni-
je, s katerima se prodaja 1586 dreves iglavcev in 
29 dreves listavcev oziroma 392,9 m3 bruto iglavcev 
in 10,8 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 403,7 m3 
bruto odkazanega drevja;

– sklop 3

a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 477/1, k.o. 
Polom), po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-06-2305-A011/14 in 3408-06-2305-C045/14, ki 
ju je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katerima se 
prodaja 2817 dreves iglavcev in 30 dreves listavcev ozi-
roma 629,5 m3 bruto iglavcev in 15,2 m3 bruto listavcev, 
kar skupaj znaša 644,7 m3 bruto odkazanega drevja;

– sklop 4
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1484/1, k.o. 

Borovec), po Odločbah o izvedbi sanitarne sečnje po-
škodovanih  dreves  v  žledolomu  oziroma  snegolomu 
št. 3408-06-2506-C033/14 in 3408-06-2506-C034, ki 
ju je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katerima se 
prodaja 331 dreves listavcev in 34 dreves iglavcev ozi-
roma 426 m3 bruto listavcev in 20,6 m3 bruto iglavcev, 
kar skupaj znaša 446,6 m3 bruto odkazanega drevja;

– sklop 5
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1995/1, 

k.o. Koče), po Odločbi o  izvedbi  sanitarne sečnje po-
škodovanih  dreves  v  žledolomu  oziroma  snegolomu 
št. 3408-06-2502-C042/14, ki jo je izdal Zavod za goz-
dove Slovenije, s katero se prodaja 186 dreves listav-
cev oziroma 185,6 m3 bruto listavcev, kar skupaj zna-
ša 185,6 m3 bruto odkazanega drevja;

– sklop 6
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2796 in 

2797,  (obe)  k.o.  Štalcerji),  po  Odločbah  o  odobritvi 
poseka  izbranih  dreves  št.  3408-06-2504-A029/14  in 
3408-06-2504-C028/14, ki ju je izdal Zavod za gozdove 
Slovenije, s katerima se prodaja 152 dreves iglavcev 
in 268 dreves listavcev oziroma 51,2 m3 bruto iglavcev 
in 265,3 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 316,5 m3 
bruto odkazanega drevja;

– sklop 7
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1524/60, k.o. 

Spodnji  Log),  po Odločbi  o  odobritvi  poseka  izbranih 
dreves št. 3408-06-1003-A016/12, ki jo je izdal Zavod za 
gozdove Slovenije, s katero se prodaja 6 dreves iglav-
cev in 277 dreves listavcev oziroma 9,7 m3 bruto iglav-
cev in 124 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 133,7 m3 
bruto odkazanega drevja.

Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana in označe-
na s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Sečnja in spravilo vsega drevja morata biti izvedena 
najkasneje do 31. 12. 2014.

3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa 
na panju.

4. Izhodiščna cena:
Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja:

– za sklop 1: 4.504,96 EUR,
– za sklop 2: 2.143,11 EUR,
– za sklop 3: 3.055,95 EUR,
– za sklop 4: 11.719,06 EUR,
– za sklop 5: 4.443,46 EUR,
– za sklop 6: 8.636,49 EUR,
– za sklop 7: 3.317,14 EUR.

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

Upošteva se stopnja davka na dodano vrednost 
(DDV) skladno z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve 
računa. Stranke so si soglasne, da se lahko višina ce-
lotne kupnine spremeni v primeru spremembe stopnje 
DDV.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino porav-

nati v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa kupo-
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prodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu po-
nudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni 
pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prav-
nega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično raz-
drta,  če  kupec  kupnine  ne  plača  v  navedenem  roku. 
Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki 
jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbira-
nja ponudb. Obročno odplačevanje kupnine ni možno.

6. Vplačilo varščine:
Varščina znaša:

– za sklop 1: 450,49 EUR,
– za sklop 2: 214,31 EUR,
– za sklop 3: 305,59 EUR,
– za sklop 4: 1171,90 EUR,
– za sklop 5: 444,34 EUR,
– za sklop 6: 863,65 EUR,
– za sklop 7: 331,71 EUR.

Varščino  je potrebno vplačati  na podračun prora-
čuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega 
pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za les 
na panju julij 2014, za Sklop ___« (dopolniti s številko 
sklopa). Varščina se vplačuje za vsak sklop posebej.

Ponudniki so dolžni vplačati varščino za posame-
zne sklope najkasneje do 4. 8. 2014 do 9. ure. Vplačilo 
varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti 
priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.

7. Pogoji prodaje
Predmetno premično premoženje se prodaja loče-

no po sklopih. Vsak sklop predstavlja zaokroženo celoto 
in se prodaja po načelu videno – kupljeno.

Ponudnik je dolžan k ponudbi za posamezni sklop 
priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti 
manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede 
višjo ceno od izhodiščne.

Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa, 
vzpostavitvijo gozdnega reda, zaporami cest ter stroški 
v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bre-
menijo ponudnika (kupca).

Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so 
potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora ponu-
dnik (kupec) pridobiti sam. Vsi stroški vezani na pridobi-
vanje dovoljenj/soglasij bremenijo ponudnika.

Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za 
gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. 
Odločbe z manuali oziroma samo manuali, so sestavni 
del razpisne dokumentacije.

Izbrani  ponudnik  (kupec) mora  po  končanih  de-
lih gozdno  in prometno  infrastrukturo vrniti  v prvotno 
stanje.

8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Ponudbo  lahko  odda  pravna  oseba,  samostojni 
podjetnik  posameznik  ali  fizična  oseba,  ki  je  skladno 
z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opra-
vljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko 
to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdo-
vih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi 
registrirano in usposobljeno podjetje.

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje nasle-
dnje sestavine:

– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finan-

ce  in gospodarstvo, da  ima oseba  (fizična ali pravna) 
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kočevje,

– obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu),

– obr. 2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne cene),

– obr. 3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za 
izvedbo poseka in spravila lesa,

– obr. 4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo,
– obr.  5:  Izjava  o  spoštovanju  odločb  o  odobritvi 

poseka  izbranih  dreves  in  odločb  o  izvedbi  sanitarne 
sečnje poškodovanih dreves v žledolomu oziroma sne-
golomu Zavoda za gozdove Slovenije,

– obr. 6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogo-
jev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju,

– osnutek kupoprodajne pogodbe s parafirano vsa-
ko stranjo,

– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega 
zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa po-
oblaščenec.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgo-
raj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne 
dokumentacije  in  parafiran  osnutek  kupoprodajne  po-
godbe.

Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fo-
tokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in pa-
rafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži 
v originalu.

Prodajalec  ima  pravico  zahtevati  vpogled  v  origi-
nalne dokumente.

Občina bo v primeru dvoma glede usposobljenosti 
izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala k do-
stavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnje-
vanje  pogodbenih  obveznosti  glede  registriranosti  in 
usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razve-
ljavitev kupoprodajne pogodbe s strani Občine Kočevje. 
V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo) 
varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico 
povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega 
ponudnika.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo 

ob izpolnjevanju vseh pogojev  iz 8.  točke razpisa, po-
nudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno 
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, 
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Če  je med  prejetimi  ponudniki  več  najugodnejših 
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za 
posamezni sklop, lahko pristojni organ občine:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom

Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom za 
posamezni sklop sklenila kupoprodajno pogodbo v roku 
8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani po-
nudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe, 
lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni.

Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v po-
daljšanem roku, Občina Kočevje zadrži njegovo varšči-
no, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti 
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.

11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepra-

vočasna  ponudba)  ali  pravočasna,  vendar  nepopolna 
ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
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Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je od-
dal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

12. Rok vezanosti na ponudbo: rok vezanosti na 
posamezno ponudbo traja vse do vključno 30. 9. 2014.

13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po kon-
čanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim 
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni 
od  dneva  sklenitve  kupoprodajne  pogodbe.  Plačana 
varščina se bo vrnila brez obresti.

14. Rok za oddajo ponudb: ponudnik mora oddati 
svojo ponudbo ločeno – za vsak posamezni sklop pose-
bej (z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke tega raz-
pisa) priporočeno po pošti na naslov občine ali osebno 
na vložišče občine do 4. 8. 2014 do 10. ure. Prepozne 
ponudbe bodo izločene iz postopka.

Ponudbe  morajo  biti  oddane  v  zaprtih  ovojnicah 
z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Les na panju julij 
2014, za Sklop _____ (dopolniti s številko sklopa), Ne 
odpiraj«.

15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje  pisnih  ponudb  bo  v  sejni  sobi  (1.  nad-

stropje)  Občine  Kočevje,  Ljub ljanska  cesta  26,  1330 
Kočevje, dne 4. 8. 2014 ob 12. uri. Odpiranje ponudb 
bo zaporedno glede na številko sklopa.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja ponudb.

Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla 
(podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, 
prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvar-
nim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.

16. Razpisna dokumentacija, dodatne  informacije 
in ogled

Celotno razpisno dokumentacijo (s prilogami in od-
ločbami ZGS) je možno dobiti na spletni strani Občine 
Kočevje: www.kocevje.si/premicnine-javno-zbiranje-po-
nudb.

Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega pre-
moženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
pošljete na elektronski naslov: alan.obranovic@kocev-
je.si.

Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostoj-
no ogledajo predmete prodaje. Vsi stroški vezani na 
pripravo ponudb, bremenijo ponudnika.

17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Obči-
ne Kočevje: www.kocevje.si.

Občina Kočevje

Št. 3528-0001/2012-10 Ob-3035/14

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Ra-
dlje ob Dravi, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju  države,  pokrajin  in  občin  (Uradni  list RS; 
št. 86/10, 75/12, 47/13) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju  države,  pokrajin  in  občin  (Uradni  list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanjskih prostorov

1. Naročnik: Občina Radlje  ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

2. Vrsta pravnega posla in predmet prodaje
Prodaja stvarnega premoženja, in sicer stanovanj-

skih prostorov v večstanovanjski stavbi na naslovu Ma-
riborska cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, v skupni iz-

meri 67,80 m2 (stanovanje, v izmeri 61,20 m2 in klet, 
v izmeri 6,60 m2).

Za stanovanjske prostore, ki so predmet javnega 
zbiranja  ponudb,  še  ni  vzpostavljena  etažna  lastnina, 
zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu 
v  zemljiško  knjigo mogoč  šele  po  vzpostavitvi  etažne 
lastnine, pri čemer se Občina Radlje ob Dravi obvezuje, 
da  bo  kupcu  izdala  zemljiško knjižno  dovolilo  za  vpis 
lastninske  pravice.  Prodajalec  ne  prevzema  nobenih 
obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri 
izdelavi etažnega načrta.

3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna  cena  stanovanjskih  prostorov  znaša 

18.000,00 EUR. Predpisane davčne dajatve niso vštete 
v izklicno ceno in jih plača kupec.

4. Informacije in ogled
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-

govoru na tel. 02/887-96-35.
Podrobnejše  informacije  v  zvezi  s pogoji  javnega 

zbiranja ponudb daje svetovalka za splošne in pravne 
zadeve, Maja Košir.

5. Pogoji prodaje
Kupec mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh 

po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Kupec je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od preje-

ma računa. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v  roku,  je bistvena sesta-

vina prodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne 
sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma 
odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorje-
nem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe 
in zadržati varščino.

Nepremičnina  preide  v  posest  kupca  po  plačilu 
celotne kupnine.

Zemljiško knjižno  dovolilo  prodajalec  izstavi  po 
vzpostavitvi etažne lastnine.

6. Pogoji udeležbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, 

ki resnost ponudbe izkažejo s plačilom varščine v viši-
ni 10 % od izhodiščne cene, in sicer 1.800,00 EUR na 
transakcijski  račun  prodajalca  št.  01301-0100010958, 
odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb«.

Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in nje-
gov točen naslov ter ponujeni znesek kupnine.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani  varščini  in  številko  transakcij-

skega računa za morebitno vračilo varščine;
– kopijo osebnega dokumenta in davčno številko – 

fizične osebe; oziroma izpis iz sodnega registra in ID za 
DDV – pravne osebe;

– potrdilo  o  plačanih  davkih  in  prispevkih  (tuj  dr-
žavljan mora predložiti  potrdilo,  ki ga  izdajo  institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor  tega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne 
sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni 
imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba 
mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo  za  slovenske  državljane,  kolikor  tega  potrdila 
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade tran-
sakcijskega računa)- za pravne osebe;
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– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne 
pogoje.

Ponudnik je vezan na dano ponudbo do 30. 8. 
2014.

V primeru,  da  bo  več  ponudnikov  podalo  enako 
ponudbo, bo lastnik nadaljeval postopek s pogajanji, 
pri čemer bo k pogajanjem povabil vse najugodnejše 
ponudnike.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na 

naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah, naj-
kasneje do 4. 8. 2014, do 12. ure, s pripisom »Javno 
zbiranje ponudb za stanovanjski prostor, Mariborska 16 
– Ne odpiraj!«

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. 
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.

Ponudniki  bodo  o  izbiri  obveščeni  v  8  dneh  po 
izbiri.

Neizbranemu  ponudniku  bo  varščina  vrnjena  na 
njegov transakcijski račun v 15 dneh po izbiri najugo-
dnejšega ponudnika, brez obresti.

Lastnik – najemodajalec ni zavezan k sklenitvi 
pogodbe o najemu nepremičnine z najugodnejšim po-
nudnikom, oziroma  lahko že začeti postopek najema 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez 
obrazložitve  in brez odškodninske odgovornosti,  dol-
žan pa je vrniti varščino brez obresti.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 352-0002/2014 Ob-3060/14

Na  podlagi  22.  člena  Zakona  o  stvarnem  pre-
moženju  države  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) in v skladu 
s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države 
in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter na podlagi Načrta 
ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine 
Dobrovnik za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Dobrovnik na 27. redni seji dne 18. 12. 2013, 
Občina Dobrovnik objavlja v Uradnem  listu RS  in na 
svoji spletni strani

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Dobrovnik
Predmeta javnega zbiranja ponudb je prodaja ne-

premičnin v lastni Občine Dobrovnik.
Ponudbe je potrebno oddati v skladu z Navodili za 

izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba organizatorja javnega zbiranja 

ponudb za vsa dodatna vprašanja v zvezi z razpisom 
je Igor Kolenko (Stanovanjsko podjetje Lendava, upra-
vljanje  z  nepremičninami  d.o.o.),  dosegljiv  vsak  dan 
med 8. in 12. uro, na tel. 082/001-878 ter na e-naslov: 
info@splendava.si.

Ponudbe je potrebno oddati po pošti ali osebno 
najkasneje do vključno 13. 8. 2014, do 11. ure na na-
slov  organizatorja  javnega  zbiranja  ponudb:  Občina 
Dobrovnik Dobronak Község, Dobrovnik 297, 9223 
Dobrovnik.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 2014 ob 12. uri, 
v prostorih Občine Dobrovnik.

Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru pri-
sotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
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Lokacija: Dobrovnik 251e, 9223 Dobrovnik, parc. št. 4328/4, k.o. 146 -Dobrovnik,
Št. stavbe: 762

Zap.
št.

Številka
stanovanja Lega

Neto
površina

[m2]

Uporabna
površina

[m2]

Izklicna cena
[EUR]

1 2 pritličje (2. etaža) 71,26 65,47 25.400,00

2 3 1. nadstropje (3. etaža) 71,20 65,22 26.600,00

Lokacija: Dobrovnik 297b, 9223 Dobrovnik, parc. št. 3463/3, k.o. 146 -Dobrovnik,
Št. stavbe: 1

Zap.
št.

Številka
stanovanja Lega

Neto
površina

[m2]

Uporabna
površina

[m2]

Izklicna cena
[EUR]

1 1 pritličje (2. etaža) 103,51 93,62 35.700,00

2 3 1. nadstropje (3. etaža) 105,65 94,69 36.100,00

1. Predmet in lokacija prodaje stanovanj v lasti 
Občine Dobrovnik:

2. Organizator javnega zbiranja ponudb daje pred-
kupno pravico trenutnim najemnikom stanovanj v prime-
ru, da ponudijo enako ceno najboljši ponudbi. V primeru, 
da je za isto stanovanje ponudnikov več, organizator iz-
vede s temi ponudniki dodatna pogajanja o ceni odkupa. 
Ob izpolnitvi vseh pogojev bo kot najugodnejši ponudnik 
za posamezno nepremičnino izbran ponudnik z najvišjo 
ponujeno ceno.

3. Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba.
4. Nepremičnina  je  naprodaj  po  sistemu  »videno 

– kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak pro-
dajalec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki bo 
ponudil najvišjo ceno.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne na-
pake predmeta prodaje.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb 
neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh 
po odpiranju ponudb.

5. Vsak ponudnik mora oddati dokumentacijo na 
sledečih obrazcih:

– Obrazec 1: Ponudba,
– Obrazec 2: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju 

pogojev javnega razpisa,
– Obrazec 3: Izjava o pridobitvi osebnih podatkov 

iz uradnih evidenc,
– Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s pla-

čili davkov in prispevkov,
– Potrdilo o plačilu varščine,
– Kopija dokazila o državljanstvu,
– Kopija osebnega dokumenta.
Razpisno  dokumentacijo  lahko  interesenti  pre-

vzamejo  na  Občini  Dobrovnik  ali  na  spletni  strani, 
http://www.dobrovnik.si/page/ vsak delovni dan, od dne-
va objave javne ponudbe dalje.

Vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo dokumen-
tacije, nosi ponudnik.

6.  Organizator  si  pridržuje  pravico  dopolniti  raz-
pisno dokumentacijo še pred potekom roka za oddajo 
ponudb. Če bodo spremembe dokumentacije take na-
rave, da bodo vplivale na rok za oddajo ponudb, bo rok 
za oddajo ponudb ustrezno podaljšan.

7.  Pravočasne  bodo  ponudbe,  ki  bodo  prispele 
v zaprti kuverti do vključno 13. 8. 2014 do 11. ure na 
naslov organizatorja  javnega zbiranja ponudb: Občina 
Dobrovnik – Dobronak Község, Dobrovnik 297, 9223 
Dobrovnik.
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Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Po-
nudba za nakup nepremičnine«. Na hrbtni strani kuverte 
morata biti označena naziv in naslov ponud nika.

Na javnem odpiranju ponudb bodo upoštevane vse 
ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi 
o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji.

Organizator lahko od ponudnika, ki je oddal nepo-
polno vlogo, zahteva dopolnitev ponudbe.

Komisija bo obravnavala samo popolne ponudbe. 
Vloge, prispele po roku za oddajo ponudb bodo zaprte 
vrnjene ponudnikom.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, 
so pred vložitvijo ponudbe dolžni plačati varščino, kot 
garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % od 
izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira 
ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki nakazati na ra-
čun št. SI56 0135 6010 0013 598, s pripisom »Varšči-
na za nakup nepremičnine« z navedbo št. stanovanja. 
Plačana varščina bo  izbranemu ponudniku vračunana 
v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena 
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Originalno 
potrdilo o plačilu varščine, je obvezna priloga k razpisni 
dokumentaciji.

Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne po-
godbe  v  8  dneh  po  prejemu  obvestila  ali  če  umakne 
svojo ponudbo, varščina zapade.

Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik uma-
kne  ponudbo  po  roku  za  oddajo  ponudbe  ali  v  času 
veljavnosti ponudbe.

9. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg ku-
pnine tudi davek na promet nepremičnin in stroške no-
tarskih storitev.

Zemljiško knjižni prenos vrši prodajalec po prejemu 
celotne kupnine.

10. Občina Dobrovnik si pridržuje pravico, da v po-
stopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih 
ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do skle-
nitve pravnega posla ustavi.

Občina Dobrovnik Dobronak Község
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Št. 2153-12/2014/5 Ob-3037/14

V register političnih strank se vpiše politična stran-
ka Gibanje Zedinjena Slovenija, s skrajšanim imenom 
Zedinjena Slovenija, s kratico imena ZSi in s sedežem 
v Mariboru, Vrablova ulica 2. Znak stranke sesta-
vlja  slika  izvirne  podobe  Knežjega  kamna,  postavlje-
nega na stiliziran zelen lipov list (Pantone 361U/RGB: 
77-170-80), ki oba skupaj predstavljata zgodovinski 
znamenji  slovenskega  naroda  in  tisočletne  slovenske 
državnosti  ter  izvirne  Slovenske  ljudovlade.  Levo  od 
obeh znamenj sta upodobljeni črki iz kratice stranke – 
ZSi v pisavi Arial Black. Črki sta obrobljeni s tanko te-
mno modro linijo (Pantone 293C/RGB: 0-61-165) in sta 
nebeško modre barve (Pantone 306C/RGB: 0-181-226). 
Pod kratico in znakom je z enako nebeško modro barvo 
(Pantone 306C/RGB: 0-181-226) in v enaki pisavi napi-
sano ime Zedinjena Slovenija.

Kot zastopnik politične stranke Gibanja Zedinjena 
Slovenija  se  v  register  političnih  strank  vpiše  Andrej 
Šiško,  roj. 24. 4. 1969, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Miklavška ulica 26, Maribor.

Matična številka politične stranke je: 4067126000.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-2/2014-2 Ob-2437/14

Pravila ZSSS, Sindikata podjetja Preskrba Se-
žana, s  sedežem  v  Sežani, Partizanska cesta 71, 
6210 Sežana, ki  se hranijo na Upravni enoti Sežana, 
na podlagi odločbe št. 024-10/94-3, z dne 21. 1. 1994 
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. 
št. 10, z dne 21. 1. 1994, se izbrišejo iz evidence statu-
tov sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 702/2014 Ob-3021/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa sporazuma o zavarovanju terjatve opr. št. SV – 
702/2014 z dne 9. 7. 2014, je bila nepremičnina ID znak 
1773-166-4, k.o. 1773 Dobrunje, ki v naravi predstavlja 
stanovanje št. 4, v pritličju, neto tlorisna površina dela 
stavbe, v izmeri 73,60 m2, z drvarnico oziroma parkirnim 
mestom v kleti, v izmeri 8,50 m2, v večstanovanjski stav-
bi na naslovu, Cesta II. grupe odredov 1, Ljub ljana, last 
zastaviteljice Marine Pađan, roj. 3. 8. 1988, Ulica Milana 
Majcna 13, 1000 Ljub ljana, EMŠO: 0308988505131, 
zastavljeno v korist upnice Nove Ljub ljanske banke d.d., 
Ljub ljana, Trg republike 2, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 52.475,00 EUR.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 39358/2013 Os-2955/14

Na  podlagi  sklepa  o  izvršbi  tukajšnjega  sodišča, 
opr. št. VL 66581/2012 z dne 16. 5. 2012 (ki je postal 
pravnomočen dne 29. 5. 2012)  je bil dne 18. 6. 2012 
opravljen v korist upnice Metalke stanovanjske storitve 
d.o.o.,  Industrijska cesta 1, 1000 Ljub ljana,  rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo na naslovu, 
Mestni trg 25, Ljub ljana, to je stanovanjsko poslovni pro-
stor, številka 3, v prvem nadstropju, številka stavbe 57, 
številka dela stavbe 3, k.o. 1728 Ljub ljana mesto, v iz-
meri 104,06 m2, last dolžnika Stanislava Ovna do 1/12.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 6. 2014

VL 211744/2011 Os-2941/14

Izvršitelj  Matjaž  Požar,  Žički  prehod  4,  2000  Ma-
ribor,  je  dne  23.  4.  2014,  s  pričetkom ob  9.  uri  v  izvr-
šilni  zadevi  pri Okrajnem sodišču v Mariboru,  pod opr. 
št. VL 211744/2011 upnika Energetika Maribor, d.o.o., 
Jadranska  28,  Maribor,  proti  dolžnici  Slaček  Polonci, 
Radvanjska 61, Maribor, zaradi izterjave 611,01 EUR, 
781,25 EUR, 919,76 EUR in 754,26 EUR s pripadki, na 
naslovu, Radvanjska 61, Maribor, pri dolžniku, ob priso-
tnosti Slaček Polonce, opravil rubež nepremičnine: sta-
novanje v pritličju večstanovanjskega bloka, na naslovu, 
Radvanjska 61, Maribor, Stavba št. 100, k.o. 678, Spo-
dnje Radvanje, parc. št. 80/5, številka dela stavbe 161, 
številka stanovanja 2. Stanovanje ima uporabne površine 
dela stavbe 83,00 m2, od tega tri sobe, kuhinja, kopalnica, 
stranišče. Neto tlorisna površina dela stavbe je 65,50 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2014

VL 88342/2013 Os-2947/14

Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora, Kersnikova 1, 
je dne 13. 6. 2014, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi VL 
13/88342, Okrajno  sodišče  v Mariboru,  zoper  dolžnika 
Marsela Zelenik, Sončna ul. 11, Fram, za upnika NKBM 
d.d.,  Ul.  Vita  Kraigherja  4,  Maribor,  v  kraju  Vetrinjska 
ul. 18, Maribor, pri dolžniku opravil  rubež nepremičnin: 
Vetrinjska ul. 18, Maribor, stanovanjska stavba, št. sobe 1 
in 2 v I. nadstropju, parcelna številka 1697/0-0, k.o. 657 - 
Maribor - Grad, v skupni izmeri 50,79 m2 (soba št. 1 in 2).

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26 6. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 24/2013 Os-2889/14

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni 
Peer v nepravdni zadevi predlagateljev: nepremičnine 
d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, zoper nasprotno udeležen-

ko Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, 
in  v  združeni  zadevi  predlagateljice  Zdenke  Goričan, 
Milčinskega 4, Celje, zoper nasprotno udeleženko Me-
stna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, in ude-
ležencev Miroslava Žnidareca, Pongrac 116, Griže,  in 
ostalih, zaradi vzpostavitve etažne lastnine po Zakonu 
o  vzpostavitvi  etažne  lastnine  na  predlog  pridobitelja 
posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega 
zemljišča k stavbi (v nadaljevanju ZVEtL), o predlogu za 
vzpostavitev zemljiško knjižne listine za nepremičnino – 
stanovanje št. 13, v 4. nadstropju stavbe na naslovu, 
Milčinskega ulica 4, Celje, v izmeri 52,22 m2, ki obsega 
sobo, 18,58 m2, kabinet, 8,03 m2,  kuhinjo,  12,02 m2, 
kopalnico, 4,18 m2, predsobo, 5,04 m2, ložo, 3,24 m2 in 
klet, 1,51 m2, in sicer kupoprodajne pogodbe, sklenjene 
dne 15. 11. 1993, med Občino Celje kot prodajalko, in 
Miroslavom Žnidarecom kot kupcem, dne 18. 6. 2014, 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 
15. 11. 1993, med Občino Celje kot prodajalko,  in Mi-
roslavom Žnidarecom kot kupcem, za stanovanje v 4. 
nadstropju stavbe na naslovu, Milčinskega ulica 4, Celje, 
v izmeri 52,22 m2, ki obsega sobo, 18,58 m2, kabinet, 
8,03 m2, kuhinjo, 12,02 m2, kopalnico, 4,18 m2, predso-
bo, 5,04 m2, ložo, 3,24 m2 in klet 1,51 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču  izpod-
bijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini 
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjiž-
bo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2014

N 59/2009 Os-2930/14

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Tanji 
Dolar Božič v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Obči-
na Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče in 2. Ruždi 
Ćatipi, Slovenska cesta 24 A, Mengeš, zoper nasprotne 
udeležence: 1. Matej Karlovšek Dobojska ulica 26, Celje 
in 2. Katarina Karlovšek, Dobojska ulica 26, Celje, 3. Bo-
gomila Rošker Krajnc, Prečna pot 4, Prebold, 4. Janez 
Rošker, Grebenčeva 7, Leskovec pri Krškem, ter 5. Mi-
hael Rajterič, Zevnikova 6, Ljub ljana, 6. Marija Rajterič, 
Stara vas 71 c, Bizeljsko  in 7. Rudolf Rajterič, Brezo-
vica 5, Bizeljsko, ki jih zastopa Marjan Černe, odvetnik 
v Brežicah, o predlogu za vzpostavitev zemljiško knjižne 
listine pri nepremičnini – stanovanju, v prvem nadstropju 
stavbe, na naslovu, Titova ulica 58, Radeče, ki obsega 
sobo nad vhodom, sobo na jugozahodnem vogalu hiše, 
kabineta, ki  je preurejen v kuhinjo, kopalnice, hodnika 
s straniščem, shrambe na vzhodni strani hiše, shrambe 
na podstrešju, in kleti pod kabinetom, sklenjene dne 
16. 3. 1998, med Bogomilo Rošker Krajnc in Janezom 
Roškerjem  kot  prodajalcema,  in  Občino  Radeče  kot 
kupovalko, dne 23. 6. 2014, izdalo sklep o začetku po-
stopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine – prodajne 
pogodbe,  sklenjene  dne  16.  3.  1998,  med  Bogomilo 
Rošker Krajnc in Janezom Roškerjem kot prodajalcema, 
in  Občino  Radeče  kot  kupovalko,  za  stanovanje  v  1. 
nadstropju hiše, na naslovu, Titova ulica 58, Radeče, ki 

Objave sodišč
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obsega sobo nad vhodom, sobo na jugozahodnem vo-
galu hiše, kabineta, ki je preurejen v kuhinjo, kopalnice, 
hodnika s straniščem, shrambe na vzhodni strani hiše, 
shrambe na podstrešju in kleti pod kabinetom.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpod-
bijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini 
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjiž-
bo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2014

N 217/2010 Os-2873/14

Okrajno  sodišče  v Mariboru  je  po  okrajni  sodnici 
Mojci Kac, v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Timco 
Consulting d.o.o., Strma ulica 8, Maribor, ki ga zastopa 
Bonis, Mojca Hercog  s.p., Maistrova  ulica  4, Maribor, 
zoper nasprotne udeležence: 1. Intent d.o.o., Maribor-
ska 23, Celje; 2.Proplus d.o.o. Strma ulica 8, Maribor; 3. 
Boštjan Branilovič, Lovska 27, Maribor; 4. MG - SOFT 
d.o.o.,  Aškerčeva  ulica  4,  Ruše,  5.  Friedrich  Kolarič, 
Rožna ulica 5, Maribor; 6. Binkoštna cerkev »Emanu-
el« Maribor, Strma ulica 8, Maribor, 7. Zlatko Krajnčič, 
Tomanova ulica 5, Maribor, 8. Andrej Železnik, Lackova 
cesta 54, Maribor; 9. Ratka Vujisić, Razlagova ulica 9, 
Maribor, 10. Raiffeisen leasing, d.o.o., Tivolska cesta 30, 
Ljub ljana in 11. PGM d.o.o., Strma ulica 8, Maribor, 
za vzpostavitev etažne  lastnine na stavbi  z naslovom 
Maribor, Strma ulica  8,  na  predlog  priglasitelja Biplan 
d.o.o., Strma ulica 8, Maribor, 12. 6. 2014 izdalo sklep 
o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:

– prodajne pogodbe št. 3/2001 z dne 5. 11. 2001, 
sklenjene med prodajalcem Intent d.o.o., Mariborska 
cesta 23, Celje, ki ga je zastopal direktor Aleksander 
Jančar  in kupcem Promont d.o.o., Pod hribom 1, Bre-
sternica, ki ga je zastopal direktor Bojan Zupanc, s kate-
ro je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor, v skupni 
izmeri 104 m2, to je klet pod pisarnami v poslovni stavbi, 
stoječi na parceli št. 1978/1, k.o. Koroška vrata,

– pogodbe o odstopu terjatve do podjetja Pro-
mont d.o.o., po pogodbi o nakupu poslovnega prostora 
z dne 5. 11. 2001, v višini 3,329.584,00 SIT, sklenjene 
15. 12. 2003 med odstopnikom Intent d.o.o. Mariborska 
cesta 23, Celje, ki ga je zastopal direktor Aleksander 
Jančar,  prevzemnikoma Aleksandrom  Jančarjem,  sta-
nujočim Teharje 9, Teharje in Zlatkom Krajnčičem, sta-
nujočim Tomanova  ulica  5, Maribor  in  sopodpisnikom 
Promont  d.o.o.,  Pod  hribom  1,  Bresternica,  ki  ga  je 
zastopal direktor Bojan Zupanc.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica  z  ugovorom  pri  naslovnem  sodišču  izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Biplan d.o.o.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2014

N 4/2013 Os-2524/14

Okrajno sodišče v Škofji Loki oklicuje začetek po-
stopka  vzpostavitve  zemljiško knjižne  listine,  pogodbe 
o dosmrtnem preživljanju, z dne 26. 5. 1993, sklenjene 
med Emilijo Kokoša, Frankovo naselje 66, Škofja Loka, 
kot preživljanko in Antonom Lovenjakom, Vidonci 124, 
Grad,  kot  preživljalcem,  za  stanovanje  v  stanovanjski 
stavbi,  na  naslovu  Frankovo  naselje  66,  4220  Škofja 

Loka,  stoječi  na  parc.  št.  88/3,  k.o.  2029  Stari  Dvor, 
v izmeri 52,20 m2.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Anto-
na Lovenjaka, rojen 1. 5. 1947, EMŠO 0105947500534, 
stanuje Vidonci 124, 9264 Grad, do celote.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, 
da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe ozi-
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagateljev.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 15. 5. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 19/2010 Os-3005/14

Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni zadevi upni-
ce Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžniku Emiliu Jose Marinič, Jean Jaures 5, ki ga 
zastopa odvetnica Sara Ahlin Doljak iz Logatca, zaradi 
izterjave 2.162,17 EUR s pp, dolžniku Joseju Emiliu Ma-
riniču na podlagi 4.  točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom ZIZ 
s sklepom z dne 10. 6. 2014, ki je postal pravnomočen 
26. 6. 2014 postavilo začasno zastopnico – odvetnico 
mag. Saro Ahlin Doljak iz Logatca, ki bo dolžnika zasto-
pala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblašče-
nec  ne  nastopi  pred  sodiščem  oziroma  dokler  organ, 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 7. 2014

XIII Pg 2934/2012 Os-2854/14

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po sodnici mag. Sonji 
Ilovar Gradišar, v gospodarskem sporu tožeče stranke 
Fidara, računovodstvo, finance, svetovanje d.o.o., Zbi-
lje 59/g, Medvode, ki jo zastopa Aleš Paulin, odvetnik 
v Ljub ljani, zoper toženo stranko Albina Juvanc, Tržaška 
cesta 40, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
odvetnik Mirko Bandelj (začasni zastopnik), Trdinova 7, 
Ljub ljana, zaradi plačila 20.716,00 EUR s pripadki, dne 
15. 5. 2014 sklenilo:

dolžniku  Albinu  Juvanc,  Tržaška  cesta  40,  Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi  začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mirko 
Bandelj, Trdinova 7, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem  oziroma  vse  dotlej,  dokler  organ,  pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 5. 2014

I D 1861/2013 Os-2878/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zapuščinski zadevi 
pokojnega Dragutin Bukinac, rojenega 25. 6. 1939, umr-
lega 24. 6. 2013, nazadnje stanujoč Knezova ulica 18, 
Ljub ljana., državljan Republike Slovenije, sklenilo, da se 
dedinji Dragici Blažič, rojeni 27. 8. 1958, na podlagi 4. toč-
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ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju 
(ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Markovič 
Dejana, Kolodvorska 7, Ljub ljana, ker je navedena dedi-
nja neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik  ima v  tem postopku pravice  in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega de-
diča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler 
dedič  ali  njegov  pooblaščenec  ne  nastopi  pred  sodi-
ščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, 
v zvezi s 163. členom ZD).

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 3. 2014

VL 13383/2014 Os-2880/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vodovod 
- Kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, Celje, ki 
ga zastopa zakoniti zastopnik Marko Cvikl, Lava 2A, 
Celje, po odvetniku Rok Fink, Ljub ljanska cesta 6, Celje, 
proti dolžniku Florijanu Klovar, Pullach 21, Kolbermoor, 
Nemčija, ki ga zastopa začasna zastopnica odvetnica 
Barbara Kvaternik, Metelkova 15, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 578,12 EUR, sklenilo:

dolžniku  Florijanu  Klovar,  Pullach  21,  Kolber-
moor,  Nemčija,  se  na  podlagi  4.  točke  drugega  od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o  izvršbi  in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Barba-
ra Kvaternik, Metelkova 15, Ljub ljana.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnika  vse 
dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 5. 2014

VL 138885/2013 Os-2946/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Dom-
plan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj,  ki ga zastopa 
zakonita zastopnica Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, 
Kranj,  proti  dolžniku  Silvu  Centrih,  Dragomelj  153A, 
Domžale,  ki  ga  zastopa Miklič  Nikič  Suzana  –  odve-
tnica,  Ljub ljanska  cesta  102,  Domžale,  zaradi  izterja-
ve 927,40 EUR, sklenilo:

dolžniku Silvu Centrih, Dragomelj 153A, Domžale, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Miklič 
Nikič Suzana.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnika  vse 
dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 6. 2014

VL 46991/2014 Os-2957/14

Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  –  centralni  odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 

cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dejan Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, po od-
vetniku Lipovec Branku odvetnik, Bleiweisova cesta 30, 
Kranj, proti dolžniku Dejanu Ribnikar, Läntinen Brahen-
katu 6D 78, Finska, ki ga zastopa zakonita zastopnica 
odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, 
Tržič, zaradi izterjave 839,55 EUR, sklenilo:

dolžniku  Dejanu  Ribnikar,  Läntinen  Brahenkatu 
6D  78,  Finska,  se  na  podlagi  4.  točke  drugega  od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Rena-
ta Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnika  vse 
dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 6. 2014

IV P 1048/2013 Os-2505/14

Okrožno sodišče  v Mariboru  je po okrožni  sodni-
ci Diti Mlakar,  v  pravdni  zadevi  tožeče  stranke Suza-
ne Senožetnik Kolar, Ulica slovenske osamosvojitve 5, 
Maribor, ki  jo zastopa Breda Senčar Leljak, odvetnica 
v Odvetniški družbi Leljak, o.p., d.o.o., iz Maribora, zo-
per toženo stranko Renatu Kolar, neznanega naslova, 
zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja otroka v var-
stvo,  vzgojo  in  oskrbo,  določitev  preživnine  in  stikov, 
o  postavitvi  začasnega  zastopnika  toženi  stranki,  na 
podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:

Toženi strani se kot začasni zastopnik postavi od-
vetnik Jure Razgoršek iz Odvetniške pisarne Razgoršek 
- Dremelj, d.o.o., Linhartova 6, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler  le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2014

IV P 1063/2013 Os-2630/14

Okrožno  sodišče  v Mariboru  je  po okrožni  sodnici 
Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Daše 
Češnjaj,  ki  jo  zastopa  zakonita  zastopnica  mati  Petra 
Kapl, obe stanujoči Dražen vrh 56, Sv. Ana v Slovenskih 
goricah, zoper toženo stranko Roberta Češnjaj, Pulverko-
line 75, Trofaiach, Republika Avstrija, zaradi določitve pre-
živnine, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, 
na podlagi določil 4. člena drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:

toženi stranki Robertu Češnjaju se v pravdni zadevi 
opr. št.  IV P 1063/2013 kot začasni zastopnik postavi 
odvetnik Sašo Petek, Slovenska 37, 2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler  le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2014

In 196/2001 Os-2818/14

Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajni sodnici Su-
zani Gril, v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, 
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Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad 
Ptuj, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, zunanji oddelek na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 
Ptuj, zoper dolžnika Franca Petek, Tibolci 1, Gorišnica, 
zaradi izterjave 5.722,06 EUR s pripadki, 3. aprila 2014 
sklenilo:

dolžniku  Francu  Petku,  nazadnje  stanujočem  Ti-
bolci 1, Gorišnica, sedaj neznanega bivališča, se v iz-
vršilni zadevi In 196/2001 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 odvetnik Konrad Reber-
nik, Ciril-Metodov drevored 15, Ptuj.

Začasni  zastopnik  ima  v  tem postopku od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika, vse pravice in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 4. 2014

Oklici dedičem

I D 1861/2013 Os-2877/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Dragutinu Bukinac, rojenem 
25.  6.  1939,  umrlem  24.  6.  2013,  nazadnje  stanujoč 
Knezova ulica 18,  Ljub ljana,  državljan Republike Slo-
venije.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakonita dedinja po 
pok.  prišla  v  poštev  tudi  njegova  hči  Blažič  Dragica., 
rojena 27. 8. 1958, neznanega naslova. Drugi podatki 
dedinje (naslov dediča, morebiten datum smrti ter podat-
ki o njegovih dedičih) sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi  206.  čle-
na  Zakona  o  dedovanju  (ZD)  dedinjo  Blažič  Dragico 
oziroma njene dediče poziva, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo  ter 
opravilo  zapuščinsko obravnavo na podlagi  podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 3. 2014

II D 3129/2013 Os-3003/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Antonu Jamniku, rojenem 
14. 1. 1862, umrlem 15. 1. 1932, neznanega bivališča, 
nazadnje stanujoč Kukmaka 2, Velike Lašče.

Po  podatkih,  s  katerimi  razpolaga  sodišče,  je  bil 
zapustnik ob smrti samski, imel je tri otroke, zato bi kot 
zakoniti dediči prišli v poštev zapustnikovi otroci, če so 
že pokojni, njihovi potomci, o katerih pa sodišče nima 
podatkov.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščin-
skem postopku po pokojnem Antonu Jamniku poziva, 
da  se  priglasijo  sodišču  v  enem  letu  od  objave  tega 
oklica. Po  preteku  tega  roka  bo  sodišče  zapuščinski 

postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpolo-
žljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 7. 2014

D 112/2014 Os-2778/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 6. 1. 1950 umrli Cvenkelj Mariji, rojeni dne 29. 1. 
1872, nazadnje stanujoči Koritno 7, Bled, in sicer glede 
premoženja, ki je bilo vrnjeno zapustnici kot članici bivše 
Agrarne skupnosti Ribenska in Grofova planina.

Sodišču niso znani naslovi vseh zakonitih dedičev 
zapustnice oziroma njihovih potomcev, da bi jih povabilo 
na zapuščinsko obravnavo oziroma jih povezalo, da po-
dajo dedne izjave glede sprejema zapuščine.

Vse  dediče  zgoraj  navedene  pokojnice  pozivamo, 
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnje-
mu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče 
opravilo  zapuščinsko  obravnavo  oziroma  izdalo  sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 9. 6. 2014

D 218/2013 Os-2712/14

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi 
po pokojni Šolinc Antoniji, rojeni 2. 6. 1938, nazadnje 
stalno  stanujoči Rakeževa ulica  8, Šmarje  pri  Jelšah, 
umrli dne 26. 6. 2013, v skladu s prvim in drugim odstav-
kom 130. člena prvega odstavka 131. člena in 206. čle-
nom Zakona o dedovanju (ZD), dne 5. 11. 2013 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki  imajo pravico do dedišči-
ne po pokojni Šolinc Antoniji, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Šo-
linc Antoniji, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za 
čas enega leta z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega 
sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni 
Šolinc Antoniji se postavi Veronika Kitak Jug, delavka 
tukajšnjega sodišča.

Začasna  skrbnica  bo  zastopala  neznane  dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 11. 2013

D 58/2014 Os-2954/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Albini Cimprič, hči Petra Seljaka, rojena 6. 5. 1942, 
z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Volarje 6, Tol-
min, ki je umrla 1. 2. 2014.

K dedovanju po zakonu so poklicani dediči tretjega 
dednega reda, in sicer zapustničini stari starši in njihovi 
potomci, o katerih sodišče nima nobenih podatkov.

Glede na zgoraj ugotovljeno sodišče s tem oklicem 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do njene 
dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave tega oklica 
dediči ne zglasijo, bo sodišče odločilo na podlagi prido-
bljenih podatkov o sodnem spisu.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 6. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Batič Tomaž,  Lokavec  128E, Ajdovščina,  zavaro-
valno polico, št. 50500121856, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnj-334012

Batič Tomaž,  Lokavec  128E, Ajdovščina,  zavaro-
valno polico, št. 50500121641, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gni-334013

Hren Anita, Trg Franca Fakina 2B, Trbovlje, zava-
rovalno polico, št. 50500046759, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gno-334007

Hribar Anton, Mali Korinj 16, Zagradec, zavarovalno 
polico, št. 50500121205, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnm-334009

Klar Karmen, Generala Maistra 19, Murska Sobota, 
zavarovalno polico, št. 50500041722, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnw-333999

Koprivnik Peter,  Lipoglav  35,  Loče  pri  Poljčanah, 
zavarovalno polico, št. 1198643, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gns-334003

Novina Damjan, Tbilisijska 42, Ljub ljana, zavaroval-
no polico, št. 50500045175, izdala zavarovalnica Adria-
tic Slovenica. gng-333990

Petek Verica, Dol pri Šmarju 8, Šmarje pri Jelšah, 
zavarovalno polico, št. 50500055453, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnx-333998

Preložnik Vid, Nova Cerkev 130, Nova Cerkev, za-
varovalno polico, št. 70000003827, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnz-333996

Radošljević  Demir,  Podpeč  29,  Preserje,  zavaro-
valno polico, št. 50500039980, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gng-334015

Šimonka Terezija, Lendavska cesta 38, Pince, Len-
dava – Lendva, zavarovalno polico, št. 11.070.4154 
(izdana  na  ime  Šimonka  Jožef),  izdala  zavarovalnica 
Grawe. gnu-334001

Šinigoj Darko, Srednja pot 19, Tržič, zavarovalno 
polico, št. 70000005375, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gny-333997

Škarica Igor, Ivana Regenta 37, Murska Sobota, za-
varovalno polico, št. 70000010889, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gne-333992

Škarica Igor, Ivana Regenta 37, Murska Sobota, za-
varovalno polico, št. 70000011941, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnd-333993

Spričevala preklicujejo

Bizjan Andraž,  Kašeljska  cesta  39,  Ljub ljana,  in-
deks,  št.  18070013,  izdala  Filozofska  fakulteta,  Ljub-
ljana. gnm-333984

Drugo preklicujejo

Avtovleka,  Lesno  Brdo  24,  Vrhnika,  digitalno  ta-
hografsko  kartico,  št.  1070500036395000,  izdal Cetis 
Celje, d.d. gnn-333983

Bernetič Mateja, Povžane 23A, Materija, potrdilo 
o strokovni usposbljenosti za prodajalca, izdano na 
ime  Mateja  Bernetič,  Povžane  23A,  6242  Materija, 
številka 1660-2082/94 z dne 2. 6. 1995. gnt-334002

Debeljak Mitja, Ponikve 84, Videm - Dobrepolje, 
študentsko izkaznico, št. 63000023, izdala Fakulteta 
za računalništvo in informatiko. gnv-334000

Dolenc Klemen, Koseze 21E, Vodice, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500030041000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnk-333986

Dvornik d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj Gradec, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038869000, 
izdana za Zorana Modić (Celjska cesta 51, 2380 Slo-
venj Gradec), izdajatelj Cetis d.d. gnq-334005

Grbič Amir, Ulica  Janka Puclja  5, Kranj,  potrdilo 
o Nacionalni poklicni kvalifikaciji, veljavnost 2014–2019, 
izdajateljica Avtošola B&B Kranj. gnr-334004

Gros  Tomaž,  Galjevica  24,  Ljub ljana,  certifikat 
za NPK varnostnik/varnostnica, št. 61238/2012 z dne 
17. 12. 2012. gnl-334010

Keranović Hasan, Podreča 10A, Mavčiče, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500019637004, izdajatelj 
Cetis d.d. gnk-334011

Korošec  Gregor,  Jereka  43,  Bohinjska  Bistrica, 
odločbo o uničenju čolna, št. 3734-25-00121/2013/2, 
reg. št.  čolna  IZ 2021,  izdala Luška kapitanjija  Izola. 
gnj-333987

Marković  Stevan,  Cetinjska  12/10,  35230 
Čuprija,  Srbija,  digitalno  tahografsko  kartico, 
št. 1070500040186000. gnh-333989

Moderc  Darko,  Kettejeva  12,  Sežana,  po-
trdilo  o  izbrisu  čolna  -  gumi  čoln  Yam  380S  (dolži-
na 3,79 m, širina 1,71 m, višina 0,45 m), št. vpisnega 
lista: 01-03631/1-1999 (izbris na ime Turk Emilijan, 
Gubčeva  ulica  16,  8233  Mirna),  št.  odločbe  izbrisa: 
3734-35/2006/16  (označba  čolna  je  bila  IZ-1667). 
gnp-334006

Novak Edvard, Kvedrova 12, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005594001, izdajatelj 
Cetis d.d. gnc-333994

Novinc Jožko, Hruševec 47, Straža, ceritfikat o na-
cionalni poklicni klasifikaciji – gozdarski traktorist, izda-
jateljica Srednja gozdarska in lesarska šola, Postojna, 
številka 6230.003.4.0 (koda standardov), zaporedna št. 
obvestila 40/2014, izdan leta 2014. gnh-334014

Peterlin Vid, Za krajem 9, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 20040534, izdala Pravna fakulteta, Ljub-
ljana. gnl-333985

Prosenc Aleš, Šentjur na Polju 27, Loka 
pri  Zidanem  Mostu,  digitalno  tahografsko  karti-
co, št. 1070500013352000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnn-334008

Rakun Robert, Radmirje 25, Ljubno ob Savinji, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026816000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnb-333995

Skaza  Peter,  Škale  11,  Velenje,  digitalno  taho-
grafsko kartico, št. 1070500023551000, izdana na ime 
Mele Janez, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnf-333991

Timić  Slavoljub,  Svojnovo  BB,  35259  Pa-
račin,  Srbija,  digitalno  tahografsko  kartico, 
št. 1070500040185000. gni-333988

Preklici
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