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Javni razpisi
Št. 5110-34/2014/2

Ob-3097/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju
ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja
v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu,
New Yorku in na Dunaju
(v nadaljevanju: v umetniških rezidencah),
ki jih bo v letu 2015 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JPR–REZ–2015)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa, cilj in razpisno področje
Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljic in
prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje
in ustvarjanje v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015, ki vključuje:
– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov,
ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega
vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj Ministrstva
za kulturo v omenjenih mestih ter
– povračilo potnih stroškov za izbrane prijaviteljice
in prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR
neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za New
York v višini največ 850 EUR neto in za Dunaj v višini
največ 150 EUR neto.
Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in
medkulturne izmenjave idej, znanja in praks.
Razpis je namenjen prijaviteljem/icam, ki delujejo
na naslednjih področjih umetnosti in kulture:
– uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijska umetnost,
– film in AV-kultura,
– knjiga,
– kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,

da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.
3. Pomen izrazov
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima
Ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in
na Dunaju ter so namenjena eno- ali dvomesečnemu
bivanju in ustvarjanju umetnikov/ic ter drugih posameznikov/ic, ki delujejo v umetnosti in kulturi.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so vpisane
v razvid samozaposlenih, ki ga vodi Ministrstvo.
Samostojni novinarji so osebe, ki so vpisane v razvid samostojnih novinarjev, ki ga vodi Ministrstvo.
Mladi so osebe, ki v letu 2014 ne bodo dopolnile
30 let.
Projekt so predvidene aktivnosti v času bivanja in
ustvarjanja v umetniški rezidenci, ki jih prijavitelj/ica izkazuje z delovnim načrtom.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji in prijaviteljice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene
osebe):
– so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– so, če so bili pogodbena stranka (bodisi kot fizična oseba bodisi kot zastopnik/ica pravne osebe) Ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega
filmskega centra – javne agencije RS oziroma Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti v l. 2013 in 2014, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (dokazuje se z izjavo
o izpolnjevanju pogojev);
– niso koristili umetniške rezidence na Dunaju,
v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2013 ali 2014 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki/ce štipendij in/ali šolnin ministrstva, pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo za dodiplomski in podiplomski študij (dokazuje se z izjavo
o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki/ce sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do
umetniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– soglašajo z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih
bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku oziroma
Berlinu oz Londonu oziroma na Dunaju ter povračilu
dela potnih stroškov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni
strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do
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informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju
pogojev).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje
minister.
Prijaviteljice in prijavitelji formalno nepopolnih vlog
bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijavitelj/ica
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne
bodo pravočasne, popolne, predložene na predpisan
način ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in/ali po že izdani dokončni
odločbi o izboru prijavitelja/ce spremeni odločitev in
z njim/njo ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– najemnine, tekoči stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroški rednega vzdrževanja in osnovne
opreme stanovanj, ki jih Ministrstvo poravnava neposredno;
– potni stroški (vključno s stroški mestnega prevoza
v kraju umetniške rezidence) za Berlin v višini največ
250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto,
za New York v višini največ 850 EUR neto in za Dunaj
v višini največ 150 EUR neto. Ministrstvo upravičencem
in upravičenkam povrne omenjene potne stroške na
podlagi zahtevka, vsebinskega poročila o delu v umetniški rezidenci in kopij računov, ki jih vložijo pri Ministrstvu
v roku 30 dni po poteku pogodbenega obdobja bivanja.
7. Pojasnila o uporabi umetniške rezidence
Vsak prijavitelj/ica bo lahko bival/a v stanovanju
v terminu, ki bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in
ustvarjanja v stanovanju med njim/njo in Ministrstvom,
ki jo Ministrstvo sklene s prijaviteljem/ico pred odhodom.
Ministrstvo si pridržuje pravico sprememb objavljenih
vzorcev pogodbe pred njenim podpisom.
Izbrani/a prijavitelj/ica dobi pravico do bivanja samo
v eni rezidenci.
Izbrani/a prijavitelj/ica lahko v stanovanju biva največ dva meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da
v primeru, ko jih več zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja. Termin bivanja se lahko naknadno spremeni s pogodbo.
Število oseb, ki lahko bivajo v stanovanju v okviru
posameznega pogodbenega obdobja bivanja, je omejeno, in sicer:
– v Berlinu največ štiri (dve običajni ležišči in dve
zasilni),
– na Dunaju največ štiri (štiri običajna ležišča),
– v New Yorku največ tri (dve običajni ležišči in eno
zasilno),
– v Londonu največ štiri (dve običajni ležišči in dve
zasilni).
V umetniški rezidenci smejo brezplačno bivati samo
izbrani prijavitelji in prijaviteljice. Druge osebe smejo
bivati z izbranim/o prijaviteljem/co, če jih le-ta Ministrstvu predhodno najavi (do 30 dni pred odhodom v umetniško rezidenco oziroma pred terminom umetniške rezidence, ki je določen v odločbi) in poravna za njih
pavšalne stroške.
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8. Razpisni kriteriji
Kriterij
1. Reference
Kakovost in izvirnost dosedanjega dela
prijavitelja/ice s poudarkom na zadnjih treh
letih na razpisanem področju, za katerega
je podana vloga in/ali izkazana posebna
nadarjenost perspektivnega/e mladega/e
prijavitelja/ice.1
Uveljavljenost prijavitelja/ice v strokovni
javnosti na razpisanem področju, za
katerega je podana vloga.2
2. Delovni načrt
Razvoj prijaviteljeve dejavnosti na področju,
ki je predmet razpisa, prek spoznavanja
in stikov s kulturniško sceno v mestu
rezidence.
4. Status samozaposlenega v kulturi
Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ali
status samostojnega novinarja
Skupaj

Št.
možnih
točk
60
30

30
35
35
5
5
100

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

9. Uporaba razpisnih kriterijev
Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani
so lahko tisti prijavitelji in prijaviteljice, ki v skupnem
seštevku točk prejmejo 80 točk in več. Izmed prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo prejeli 80 točk in več, bodo
izbrani tisti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Če
imajo prijavitelji in prijaviteljice enako število točk, se
pri določanju vrstnega reda upošteva najprej dosežena
ocena po kriteriju kakovost in izvirnost dosedanjega
dela, nato uveljavljenost v strokovni javnosti in za njim
delovni načrt.
Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev
oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljic in prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo in
delujejo v stanovanju, če prijavitelj/ica, ki je bil/a prvotno
izbran/a, zaradi objektivnih razlogov (bolezen, odpoved
projekta s strani partnerja v tujini, delovne obveznosti
v Sloveniji, družinske razmere itd.) Ministrstvu sporoči,
da mora uporabo stanovanja odpovedati. Če prijavitelj/ica ne navede objektivnih razlogov, se v naslednjih
dveh letih ne bo mogel/la prijaviti na razpis Ministrstva
za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih
ustvarjalcev v umetniških rezidencah Ministrstva.
10. Predvidena vrednost razpisanih sredstev
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JPR–REZ–2015, je:
120.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 131129 ‒ Mednarodno sodelovanje.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna
RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki
mu bodo priložene kopije računov za potne stroške in
vsebinsko poročilo o bivanju in delovanju v umetniški
rezidenci.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
12. Razpisni rok
Razpis se prične 25. 7. 2014 in se zaključi 1. 9.
2014.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa JPR–REZ–2015,
– vzorce pogodb o bivanju in delovanju v umetniških rezidencah in delni povrnitvi potnih stroškov (pogodbe za različne kraje rezidenc se med seboj nekoliko
razlikujejo),
– prijavni obrazec,
– prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev).
Prijavitelj/ica mora ob prijavi posameznega projekta
na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– na papirju:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisana in datirana priloga 1 (izjave prijavitelja/ce o izpolnjevanju razpisnih pogojev),
– v elektronski obliki:
– sken celotne vloge (tj. prijavnega obrazca, priloge 1, morebitnih vabil, priporočil in morebitnega drugega
gradiva, ki ga boste oddali tudi na papirju) na CD, DVD
ali USB pomnilniku v eni datoteki in v obliki zapisa PDF,
– izpolnjen prijavni obrazec pa dodatno tudi
v Wordovi datoteki (za potrebe hitrejše obdelave podatkov).
Če se bosta tiskana in elektronska verzija prijavne
dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji/ce v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva http://www.mk.gov.si/,
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa, oznaka JPR–REZ–2015.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, in biti predložena po pošti ali osebno.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva pred
ložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 1. 9.
2014, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti
poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj ‒ Prijava na razpis z oznako JPR‒REZ‒2015«.
Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni ime in priimek ter poštni naslov (kjer je prijavitelj dosegljiv).
15. Izločitev vlog
Vloge, ki ne bodo oddane in dostavljene Ministrstvu
za kulturo na način, ki je predpisan v točki 14, bodo
s sklepom zavržene.
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 1. 9. 2014 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva oddana v njegovi glavni pisarni.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga,
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ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj/ica ni dopolnil/a v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti/a prijavitelj/ica,
katerega/e vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja/ice.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji in prijaviteljice, ki bodo podali formalno
nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog.
Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno
z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj/ica strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev in prijaviteljic:
– ki niso bile oddane in dostavljene na način, ki
je predpisan v točki 14,
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno
dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijaviteljice in prijavitelje o izidih
razpisa obvestilo v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 9. 9. 2014 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje prijaviteljev
po postopku, kot ga določa pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih
z javnim proračunom.
V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja umetniških rezidenc, ki so predmet
razpisa, se umetniške rezidence ne dodelijo.
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2015, vezana na proračunske
zmogljivosti Ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu Ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka
razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2015, je Ministrstvo dolžno
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu Ministrstva.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil: dr. Blanka Tivadar, tel. 01/369-59-72, e-pošta:
blanka.tivadar@gov.si.
Posredovanje informacij po telefonu in elektronski
pošti poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo
javnih inštrukcij, ki bodo potekale 30. 7. 2014, v prostorih
Ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju, ob 10. uri.
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo
oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni Ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh
Ministrstva: http://www.mk.gov.si/, kot je navedeno pod
točko 13.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3101/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), objavlja
na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju
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Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki
Sloveniji v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 6/14 in
54/14, v nadaljevanju: Uredba) in za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne
29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje
splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih
proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 768/2013 z dne 8. avgusta 2013 o spremembi
Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za
izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje
čebelarskih proizvodov (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2013,
str. 7);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES)
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES)
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 549);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79,
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 671) in
– Sklepa Komisije z dne 12. 8. 2013 o odobritvi
programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila
Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES,
javni razpis
za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic
za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena
za izvajanje ukrepov v okviru ukrepa Subvencioniranje
vzreje čebeljih matic za leto 2014 znaša do 30.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU,
v višini do 15.000 EUR,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu
SLO, v višini do 15.000 EUR.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
2. Vlagatelji
Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih
matic za leto 2014 so vzrejevalci, ki so povečali vzrejo
kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske)
čebeljih matic v letu 2013 najmanj za 5 odstotkov glede
na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo
v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile
vzrejene od 1. 5. 2012 do 31. 8. 2013 ter izpolnjujejo
pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa.
Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se subvencionira še vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni
postaji.
3. Predmet podpore
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo
kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske)
čebeljih matic v letu 2013 najmanj za 5 odstotkov glede
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na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo
v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile
vzrejene od 1. 5. 2012 do 31. 8. 2013.
Do podpore so upravičeni tudi vzrejevalci rodovniških matic, katerim se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev morajo
biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi
nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic v okviru
ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto
2014 samo na podlagi ene odobrene vloge. Število subvencioniranih matic na vzrejališču je odvisno od števila
vključenih čebeljih družin v direktni test. Za vsakih 2000
subvencioniranih matic je potrebno izvesti direktni test
na 20-tih čebeljih družinah.
4.2 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto
2014 so:
– vlagatelj mora izpolniti pogoj iz drugega poglavja
tega javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije;
– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov
(v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge;
– vlagatelj mora priložiti kopijo odločbe Ministrstva
o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2014 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono za katero
vlaga vlogo;
– vlagatelj mora priložiti potrdilo o številu čebeljih
matic, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu
s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, v preteklem programskem letu, ki
ga prejme od druge priznane rejske organizacije;
– vlagatelj mora priložiti potrdilo o pravilni izvedbi
direktnega testa v letu 2013, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije.
5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo,
ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet
let od dneva izplačila sredstev po tem ukrepu.
5.2 Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do
dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem
Agenciji RS za kmetijstvo in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agenciji), revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
6. Višina subvencije
Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice znaša 1,5 EUR na čebeljo matico, za rodovniške čebelje
matice pa subvencija znaša 7 EUR.
Subvencija vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji
znaša 1.500 EUR.
Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 13/11–UPB, 9/12-Odl. US, 24/12, 30/12 in 40/12ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14-Odl. US, 50/14) bo
Agencija pri izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje
vzreje čebeljih matic za leto 2014 upoštevala obveznost
obračuna akontacije dohodnine izplačanih sredstev.
7. Vloga
7.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki
o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne
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osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno
dokumentacijo tega javnega razpisa.
7.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa
bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
7.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od
7.30 do 14. ure). Vprašanja se lahko posredujejo tudi
po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna
dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva
– http://www.mko.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
8. Rok in način prijave
8.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do
31. avgusta 2014.
8.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig)
ali vložiti v vložišču Agencije.
8.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki
8.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju
tega javnega razpisa oziroma po 31. avgustu 2014, se
zavržejo.
8.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se
zavržejo.
8.5 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti,
označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime,
priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Subvencioniranje
vzreje čebeljih matic v letu 2014.«
9. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek obravnave vlog je določen v III. poglavju
Uredbe in IV. poglavju Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14).
9.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev
za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto
2014.
9.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja
od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več
popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom
in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih
vlog.
9.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu
in kraju žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno.
9.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed
javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji.
9.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije.
O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani
komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
9.6 Odpiranje vlog ni javno.
9.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas
prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve vloge na pošti. V primeru izročitve dopolnitve vloge v vložišču Agencije se za datum in
čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura,
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minuta) prejema dopolnitve vloge v vložišču Agencije.
Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena
vloga ponovno pregleda.
9.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in
dobi zaporedno številko.
9.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega
pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva
na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
9.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se
s sklepom zavrže.
9.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi
poziva za dopolnitev.
9.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge.
9.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v roku 8 dni od vročitve obvestila na Agencijo
poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne
strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi
postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo.
9.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo
izda predstojnik Agencije.
9.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustreznih
dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic, določena višina
odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec.
9.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca.
9.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.
9.18 Sredstva se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj
območja Republike Slovenije.
9.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola
na kraju samem. Kontrola na kraju samem se lahko
opravi tudi pet let po izplačilu sredstev po tem ukrepu.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 430-248/2014/15

Ob-3088/14

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa za izvajanje programov
prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije
in reintegracijskih programov v državi vrnitve tujcev,
št. 430-248/2014, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije št. 21/14 z dne 28. 3. 2014, pod št. objave
Ob-1953/14 in na spletni strani Ministrstva za notranje
zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programov
prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in
reintegracijskih programov v državi vrnitve tujcev.
Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2015.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja
Mednarodna organizacija za migracije, IOM – MOM,
v okvirni vrednosti 100.000,00 EUR.
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4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena
iz sredstev Evropskega sklada za vračanje, v okviru
letnega programa 2013 (v nadaljevanju: LP 2013) in
sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske
udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3083/14
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi;
Garancijska shema Rudnika Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju z bankami (informacije
o sodelujočih bankah oziroma hranilnicah, so na razpolago na sedežu RCR) objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva
v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo
RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti
kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje
in Zagorje ob Savi z možnostjo zaposlitve brezposelnih,
prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini do
626.000 EUR.
– Doba vračanja kreditov je od 1 do 10 let v skladu
z namenom kredita.
– Prosilec lahko pridobi moratorij na vračanje kredita do 6 mesecev. Odobritev moratorija je odvisna od
narave projekta, za katerega je kredit odobren.
– Informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunava banka in so
dogovorjene s pogodbo med RCR in banko, so na razpolago na sedežu RCR.
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in
z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje
rizičnosti.
– Črpanje kredita je v celoti namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo.
– V primeru, da kreditojemalec zaposli za nedoločen
čas brezposelno osebo, ki je prijavljena kot brezposelna
na Uradih za delo Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in
Laško pred zaposlitvijo neprekinjeno najmanj tri mesece
in to dokaže z zahtevanimi dokazili, se kreditojemalcu
prizna premija v višini 1.811,05 EUR oziroma v večkratniku glede na število zaposlitev. Prosilec mora zaposliti
delavce v obdobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma
garanciji do pogodbenega določenega roka za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred
podpisom pogodbe o premiji izročiti poleg M1 obrazca
in potrdila o obdobju brezposelnosti tudi izjavo, da v zadnjih dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev ter izjavo o številu zaposlenih. Po poteku dveh let od podpisa
pogodbe o premiji mora biti število zaposlenih delavcev
pri investitorju večje oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo
na dan podpisa pogodbe. Skupna višina vseh premij, ki
jih lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme preseči 5 %
vrednosti kredita. Posamezna premija se ne deli, ampak
je določena v fiksnem znesku na novo delovno mesto,
razen v primeru posojil, nižjih od 36.221 EUR, ko je pre-

mija določena v višini 5 % vrednosti kredita. Metodologija
dodeljevanja premij je na vpogled na sedežu RCR.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih delovnih
mest in splošnemu razvoju okolja. Kreditojemalec oziroma investitor ne bo omejen glede na sedež podjetja,
v eni izmed zgoraj naštetih občin ima lahko le podružnico. Bistveno je, da se bodo nova delovna mesta
odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost
oziroma investicija, ki je predmet vloge, realizirala v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno,Trbovlje
ali Zagorje ob Savi.
– Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit
oziroma garancijo.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo
za kredit.
– Garancija ne more presegati 50 % kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje
rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do
banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška
oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Krediti niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Krediti niso namenjeni financiranju obratnih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki,
drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
imajo sedež dejavnosti oziroma podružnico na območju
Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje
in Zagorje ob Savi.
Do pridobitve garancije oziroma kredita niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona
o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ali so kapitalsko neustrezna.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani predvsem:
– boniteta preteklega poslovanja oziroma kreditna
sposobnost,
– načelo donosnosti, likvidnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– predvideno odpiranje novih delovnih mest (zaposlitev brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje).
V primeru presežka vlog nad še razpoložljivimi
sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih splošnih kriterijev
imeli prednost pri dodelitvi kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij,
inovacije, nastop na novih in tujih trgih, odpiranje novih
delovnih mest, konkurenčnost),
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– ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes,
– ki bodo predvidoma zaposlili več brezposelnih,
prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 83,46 EUR in jih je potrebno poravnati v osmih dneh
po prejemu računa s strani RCR.
Prosilci morajo ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 0,2 % provizijo za izdano garancijo od
vrednosti garancije oziroma najmanj 5 EUR.
Informacije o stroških, ki jih v povezavi z odobritvijo
kredita zaračuna posamezna banka, so na razpolago na
sedežu RCR. Ostali stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je
razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
lahko oddajo na Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih
obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva
objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do
15. 12. 2014.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz
4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma
po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04 in 03/566-05-05.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Št. 2923/2014

Ob-3094/14

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35.
do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Poslovnega načrta
družbe za leto 2014 in sklepa kolegija z dne 1. 7. 2014,
objavlja
javni razpis
za drugo prodajo tovornega vozila mercedes benz
ATEGO 1517 K z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., Cesta zmage 57,1410 Zagorje ob Savi.
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II. Predmet prodaje: predmet prodaje je rabljeno
tovorno vozilo: inventarna številka 8930, znamke mercedes benz, tip ATEGO 1517 K, reg. št. LJ 78-07L,
vrsta tovorno vozilo, št. šasije WDB9720721K702857,
št. motorja OM904904911, vrsta goriva dizel, leto izdelave 2001, prva registracija 5. 9. 2001, moč motorja
v KW125, delovna prostornina motorja v cm3 4249,
masa praznega vozila v kg 6600, dovoljena skupna
teža v kg 15000, število kilometrov 363.857, nadgradnja Tehnostroj, izhodiščna cena 7.000,00 EUR brez
DDV in 8.540,00 EUR z DDV. Vozilo je odjavljeno iz
prometa.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 14. 8. 2014
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od
navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno
vplačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. št. 02338-0012342567, ki je odprt
pri NLB d.d. in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti
k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku
vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za
takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa
zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka
ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca, www.
komunala-zagorje.si
6. 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),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 14. 8. 2014),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
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Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo- najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo
izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni
od dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če
ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 18. 8. 2014, do
10. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov, Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi, z oznako:«Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za prodajo tovornega vozila mercedes
benz ATEGO 1517 K«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi, in na spletni strani prodajalca: www.
komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 18. 8. 2014,
ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom
odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Fakin Milanu, tel 03/56-67-704, GSM
040/639-936.
Javno podjetje
Komunala Zagorje, d.o.o.
Št. 430-39/2014

Ob-3087/14

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 111/13), Tehničnega pravilnika o objektih in
napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 3/14) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13), objavlja Občina
Zagorje ob Savi

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa
malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2014
l. Ime oziroma naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih (posameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) na
območju Občine Zagorje ob Savi v letu 2014.
III. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev za
MKČN so fizične osebe (lastniki / solastniki / imetniki
stavbne pravice) – obstoječih stanovanjskih stavb v Občini Zagorje ob Savi, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Občini Zagorje ob Savi in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski stavbi, za katero se uveljavljajo
nepovratna finančna sredstva.
Dodelitev sredstev je možna samo za fizične osebe
za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat.
IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in pogoji za
pridobitev sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014, pod proračunsko postavko
PP91217 – sofinanciranje malih čistilnih naprav, in sicer
v višini 50.000,00 EUR.
Namen razpisa:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;
– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50
PE, in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in ni predvidena izgradnja javne kanalizacije;
– urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev:
1. da je vlagatelj vloge upravičenec iz točke III. tega
razpisa;
2. da vlaga vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za zgrajeno MKČN za stanovanjsko stavbo, ki leži
v Občini Zagorje ob Savi na območjih kjer ni zgrajena
javna kanalizacija in se ne predvideva izgradnja javne
kanalizacije;
3. da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za obstoječe stanovanjske stavbe;
4. da je bila MKČN zgrajena po 1. 1. 2014;
5. da bo vlagatelj vloge pridobil geološko geotehnično poročilo, s katerim bo določen način odvajanja
komunalne odpadne vode iz MKČN (na podlagi 32. člena Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda (Uradni
list RS, št. 3/14) mora za odvajanje komunalne odpadne
vode iz MKČN, na območjih kjer ni javne kanalizacije,
lastnik pridobiti geološko geotehnično poročilo, s katerim
je določen način odvajanja komunalne odpadne vode
iz MKČN);
6. da vlaga vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev
za zgrajeno MKČN, ki ustreza naslednjim tehničnim
zahtevam:
– MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov: SIST EN 12255-5, SIST EN 12255- 6, SIST EN
12255-7 ali SIST EN 12566-3;
– MKČN mora izpolnjevati zahteve glede odpornosti proti sunkovito pritekajočim odpadnim vodam;
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– za MKČN mora biti izvedeno testiranje učinkovitosti delovanja naprave po SIST EN 12566-3 in pridobljena izjava o skladnosti s tem standardom s strani
pooblaščene institucije;
– MKČN mora omogočati prilagajanje delovanja naprave dotočnim obremenitvam;
– lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– MKČN mora biti uvrščena na seznam MKČN pri
Zbornici komunalnega gospodarstva.
Merila za vrednotenje ponudb:
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na višino zagotovljenih sredstev za izgradnjo MKČN v proračunu Občine Zagorje ob Savi za tekoče leto (do porabe
sredstev), pri čemer se za razvrstitev vlog šteje datum
in čas prejetja popolne vloge.
Pri vsaki vlogi se ugotovi:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema poziva.
V primeru, da vlagatelj prošnje, ki je zaprošen za
dopolnitev, tega ne stori v roku, ki ga predpisuje ta javni
razpis, se vloga zavrže.
Omejitve:
Nepovratna sredstva se ne dodelijo:
– Fizičnim osebam, ki jim je bila z gradbenim dovoljenjem v upravnem postopku za novogradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjskega objekta zahtevana vgradnja
MKČN;
– Kmetijskim gospodarstvom, ki bodo strošek
MKČN uveljavljala pri dejavnosti;
– Samostojnim podjetnikom, ki bodo strošek MKČN
uveljavljali pri dejavnosti.
Višina sofinanciranja:
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 %
upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR
za posamezno stavbo.
V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR)
upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek
vseh subvencij za skupno MKČN, ne sme presegati
40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno
MKČN.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih stavb, morajo upravičenci iz točke III. javnega
razpisa, priključeni na skupno MKČN, podati skupno vlogo za sofinanciranje. Upravičenci medsebojno razmerje
uredijo s posebno pogodbo oziroma sporazumom, ki jo
priložijo k skupni vlogi. V pogodbi oziroma sporazumu
mora biti določen upravljavec MKČN (ki je hkrati tudi
vlagatelj skupne vloge).
V primeru izgradnje posamezne MKČN za posamezno stanovanjsko stavbo, morajo upravičenci iz III.
točke tega razpisa (solastniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski stavbi za katero se uveljavljajo
nepovratna finančna sredstva), podati skupno vlogo za
sofinanciranje.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove opreme,
– geološko geotehnično poročilo.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena (nezmožnost
priključitve na že zgrajeno ali načrtovano javno kanalizacijo).
Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
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V. Vsebina vloge
Seznam obrazcev:
OBR-1
OBR-2

– PODATKI O VLAGATELJU
– IZJAVA SOLASTNIKA/OV
STANOVANJSKE STAVBE
OBR-3 – POOBLASTILO UPRAVIČENCA
OBR-4 – POOBLASTILO ZA VLOŽITEV
SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO
MKČN
OBR-5 – POGODBA ZA PREVZEM BLATA
IZ MKČN
OBR-6 – RAČUN
OBR-7 – POZITIVNA OCENA OBRATOVANJA
MKČN
OBR-8 – CERTIFIKAT
OBR-9 – LISTINA O SKLADNOSTI IZDELKA
OBR-10 – POGODBA ALI SPORAZUM
OBR-11 – GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO
POROČILO
OBR-12 – OSNUTEK POGODBE
A) Vloga vlagatelja za posamezno MKČN, mora obsegati:
OBR-1
OBR-2

– PODATKI O VLAGATELJU
– IZJAVA SOLASTNIKA/OV
STANOVANJSKE STAVBE
OBR-3 – POOBLASTILO UPRAVIČENCA
OBR-5 – POGODBA ZA PREVZEM BLATA
IZ MKČN
OBR-6 – RAČUN
OBR-7 – POZITIVNA OCENA OBRATOVANJA
MKČN
OBR-8 – CERTIFIKAT
OBR-9 – LISTINA O SKLADNOSTI IZDELKA
OBR-11 – GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO
POROČILO
OBR-12 – OSNUTEK POGODBE
B) Vloga vlagatelja, ki odda vlogo za skupno MKČN,
mora priložiti:
OBR-1
OBR-2

– PODATKI O VLAGATELJU
– IZJAVA SOLASTNIKA/OV
STANOVANJSKE STAVBE
OBR-3 – POOBLASTILO UPRAVIČENCA
OBR-4 – POOBLASTILO ZA VLOŽITEV
SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO
MKČN
OBR-5 – POGODBA ZA PREVZEM BLATA
IZ MKČN
OBR-6 – RAČUN
OBR-7 – POZITIVNA OCENA OBRATOVANJA
MKČN
OBR-8 – CERTIFIKAT
OBR-9 – LISTINA O SKLADNOSTI IZDELKA
OBR-10 – POGODBA ALI SPORAZUM
OBR-11 – GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO
POROČILO
OBR-12 – OSNUTEK POGODBE
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
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dan na Občini Zagorje ob Savi – Sprejemna pisarna,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno
dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala imenovana komisija, ki jo
imenuje župan. Komisija bo obravnavala vse podane
vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na razpis.
Odpiranje in pregled vlog: vloge se odpirajo po
vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija.
Popolnost in dopolnitev vlog
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na
obrazcih razpisne dokumentacije in ima priložene vse
potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno
pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
poziva za dopolnitev. V primeru, da vlagatelj vloge, ki je
pozvan za dopolnitev, tega ne stori v roku, ki ga predpisuje ta javni razpis, se vloga zavrže.
Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po datumu in uri prejetja, in sicer na konec seznama meseca,
ko je bila vloga vložena. V primeru, da je v seznam
popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam na začetku
seznama, glede na vrstni red datuma in ure prejema in
razpoložljiva sredstva.
S sklepom se zavržejo vloge:
– ki so prispele po zaključku razpisa,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
Z odločbo se zavrnejo vloge:
– ki so neutemeljene,
– ki so vsebinsko neustrezne,
– ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
O dodelitvi sredstev vlagateljem bo odločeno z odločbo, v kateri bo navedena višina odobrenih nepovratnih finančnih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in vlagateljem
se uredijo s pogodbo o dodelitvi nepovratnih finančnih
sredstev (OBR-10), ki jo vlagatelj sklene z občino po
pravnomočnosti odločbe.
Sredstva bodo nakazana 30. dan po podpisu pogodbe.
Vloge vlagateljev, ki jim sredstva ne bodo dodeljena
zaradi že porabljenih sredstev iz proračuna se ne bodo
obravnavale in jih bo komisija vrnila vlagateljem.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Vlagatelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti odločbe v roku 15 dni od prejema odločbe pri
županu Občine Zagorje ob Savi. Pritožba se lahko vloži
pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN 2014« od začetka
razpisa do vključno 28. 11. 2014.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
VIII. Odpiranje vlog: komisija bo vloge odpirala in
obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu za vloge prispele v preteklem
mesecu. Odpiranje vlog ni javno.
IX. Dodatne informacije: za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se obrnite na Občino Zagorje
ob Savi.
Občina Zagorje ob Savi
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Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 Odl. US,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F,
21/12, 17/13 Odl. US, 21/13 – ZVRS-G, 47/13 in 12/14),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. št. 11/11
– UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101-2013 – ZIPRS1415, 101/13), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 /ZIPRS 1415/ (Uradni list RS, št. 101/13,
9/14 – ZRTVS-1A), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2014 /DP2014/ (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 /DP2015/
(Uradni list RS, št. 102/13), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10,
79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega
okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne
18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO
001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),), Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, št. 97/01 – ZSDP, 110/02 –
ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Poslovnega načrta Zavoda za
šport Republike Slovenije Planica za leto 2014 (sprejel
svet zavoda dne 7. 3. 2014) in na podlagi Odločbe št.
OP RČV 3032-7/2014 o dodelitvi sredstev za program
»Zdrav življenjski slog 2014–2015«, Zavod za šport
Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programa
»Zdrav življenjski slog 2014–2015«
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Zavod za šport Republike Slovenije
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (v nadaljnjem
besedilu: program).
Izvajanje programa delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se iz-
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vaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja
program, aktivno vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske
populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden,
odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj
splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti
otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU
smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008
v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju
telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007
do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.
Obdobje izvajanja programa je od 1. 9. 2014 do
31. 8. 2015.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni
s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije (potrdilo DURS ne sme
biti starejše od dveh mesecev od roka za oddajo vloge),
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev
državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje
programa, torej ne nastopa kot posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati program,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo programa,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil
poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni
okoliščini,
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – UPB1) in v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni
list RS, št. 50/12 – UPB2):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Potrdilo o nekaznovanosti ne sme biti starejše od
dveh mesecev od roka za oddajo vloge.
Na javni razpis se lahko prijavi:
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– društvo v javnem interesu (nacionalna panožna
športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).
Prijavitelj (razen osnovne šole) mora ob prijavi na
javni razpis priložiti soglasje osnovne šole za izvedbo
programa in zagotavljanju prostorskih pogojev.
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Prijavitelj lahko prijavi več programov, ki jih bo izvajal na isti osnovni šoli, vendar pa istega učenca lahko
šteje samo k enemu programu. Strokovni delavec lahko
kandidira samo s programom enega prijavitelja.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati
s strokovnim delavcem, ki:
– ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri:
– (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj šola (v skladu s področnimi
veljavnimi predpisi) ali
– najmanj (VII/1) za strokovne delavce v športu,
če je prijavitelj zavod ali društvo v javnem interesu (v
skladu s področnimi veljavnimi predpisi) in
– bo za čas izvajanja programa sklenil z prijaviteljem pogodbo o zaposlitvi na programu, z nastopom
dela 1. 9. 2014
in hkrati izpolnjuje še enega izmed naslednjih pogojev:
– je zaposlen pri prijavitelju za izvajanje vsebin programa Zdrav življenjski slog in z nadaljnjim opravljanjem
aktivnosti v okviru programa ne bo presegel z zakonom
in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je že zaposlen (ne na programu Zdrav življenjski
slog) in z opravljanjem aktivnosti v okviru programa
Zdrav življenjski slog ne bo presegel z zakonom in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je brezposeln ali bi bil brezposeln z dnem pričetka
izvajanja programa.
Prijavljeni program za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: program) mora vsebovati elemente,
navedene v naslednji točki.
4. Elementi programa
Obvezni elementi programa so:
– Letni obseg: programa mora biti pripravljen v obsegu najmanj 174 ur letno in največ 850 ur letno na
vsakega strokovnega delavca.
– Ciljna skupina: program mora biti namenjen
osnovnošolskim otrokom od 1. do 9. razreda osnovne
šole, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Vsebinski obseg:
a. Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog,
ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali
v naravnem okolju.
b. Predstavitev urbanih športov.
c. Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz
športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola,
v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.
d. Organizacija športnega dogodka na lokalnem
nivoju.
– Čas izvedbe: Program se mora odvijati v času
pouka (od ponedeljka do petka) in v času pouka prostih dni.
Program ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole razen izjemoma,
v primeru izvajanja vsebin programa Šolska športna
tekmovanja (v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev). Program se praviloma izvaja po pouku od ponedeljka do petka najmanj 2 uri na teden na
otroka (blok ura se šteje kot ena ura na otroka). Program
je lahko zasnovan tako, da se posamezne aktivnosti
lahko izvajajo tudi ob pouka prostih dnevih in tudi med
počitnicami.
– Kraj izvedbe: program se praviloma izvaja v šolski
telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko
pa tudi v javno dostopnih športnih objektih in naravnem
okolju.
Podrobnejša izhodišča za pripravo programa so del
razpisne dokumentacije.
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5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis
Izvajanje programa delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta
javni razpis, znaša skupaj 2.033.948,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Okvirna skupna vrednost javnega razpisa znaša
2.033.948,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja
po posameznih proračunskih letih:
– v letu 2014: 720.000,00 EUR,
– v letu 2015: 1,313.948,00 EUR.
Dejanska vrednost in možnost sofinanciranja javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sprejetje podlag za sofinanciranje (proračunov ali rebalansov za posamezno leto). Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport lahko skladno s 3. točko sklepa Vlade
RS št. 54400-6/2014/3 z dne 27. 3. 2014 do sklenitve
pogodbe z naročnikom odstopi od sofinanciranja programa, če zanj v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 85,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih
javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški izvedbe športnih programov (standardni
stroški na enoto).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi
programa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
dne 19. 6. 2014 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski
slog 2014–2015 št. 5440-78/2014/3. Z metodologijo se
glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški
na enoto izvedbe programa gibljejo med 14,10 EUR
in 20,70 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja ena
ura oziroma 60 minut.
10. Merila za izbor izvajalcev programa
Merilo
1 Dosedanje izvajanje
programa Zdrav življenjski
slog (ZŽS)
2 Vključenost učencev
v program:
predviden odstotek vključenih
otrok
(število vključenih otrok
* 100 / število vpisanih
otrok v šolo)

Vrednost
merila
10 %

25 %

Vrednotenje
Prijavitelj je izvajal program ZŽS v šolskem letu
2013/2014:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
25 % otrok in več je 25 točk. Pri manj kot 25 %
vključenih je število točk enako % vključenih otrok.

Število
točk
0 ali 10

do 25
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Merilo
3 Zaposlitveni status kandidata
za strokovnega delavca

4 Celovitost programa

5

Obseg ur programa

Vrednost
merila
15 %

40 %
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Vrednotenje
– je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ali je
do sedaj zaposlen le na programu ZŽS: 15 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na projektu ZŽS)
do 50 %: 7 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na projektu ZŽS)
nad 50 % do 60 %: 5 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na projektu ZŽS)
nad 60 % do 70 %: 3 točke
– dosedanja delovna obveznost (ne na projektu ZŽS)
nad 70 % do 80 %: 2 točki
– dosedanja delovna obveznost nad 80 %: 0 točk
program se izvaja od 1. do vključno 9. razreda:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
program vsebuje vsebine za odpravljanje posledice
negativnih vplivov sodobnega načina življenja:
– da: 6 točk
– ne: 0 točk
dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem
načinu življenja:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
prilagojene vsebine za učence s posebnimi potrebami:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
program vsebuje število športnih panog:
– 19 in več: 8 točk
– 17-18: 6 točk
– 15-16: 4 točke
– 13-14: 2 točki
– 12: 0 točk
sodelovanje športnih društev pri programu:
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 80 % ali 8
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 6 točk
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 60 % ali 6
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 4 točke
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 40 % ali 4
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 2 točki
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z manj kot
40 % ali 3 športnimi društvi različnih športnih panog
v občini na posamezni šoli: 0 točk
od 771 do 850 ur programa
od 685 do 770 ur programa
od 514 do 684 ur programa
od 342 do 513 ur programa
manj kot 342 ur programa

Pojasnilo k merilu 3: Pri osebah, ki so v času prijave
na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti, se jih pri
drugem merilu razvršča glede na stanje zaposlitve pred
začetkom porodniškega dopusta ali bolniške odsotnosti.
Pri dosedanji delovni obveznost se ne upošteva
deleža trenutne zaposlitve v programu Zdrav življenjski
slog.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 100.
Izbere in sofinancira se lahko samo tiste izvajalce, katerih program je pri ocenjevanju po zgornjih merilih prejel
najmanj 50 točk.
Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede
na skupno število točk v skladu z vsemi merili na dan
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izbora. Za vse razvrščene izvajalce se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste
prijavljene izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju
zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih
izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev, določenih
s tem razpisom.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla
enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »Celovitost programa«.
Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje
število točk.
V primeru, da zadnje uvrščeni prijavitelji tudi po
uporabi dodatnega merila iz prejšnjega odstavka dosežejo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora
upošteva večje število prijavljenih ur iz merila »Obseg
ur programa«. Kolikor je tudi v tem primeru več prijaviteljev doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo
upošteva doseženo število točk iz merila »Zaposlitveni
status kandidata za strokovnega delavca«.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2020.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o programu, agentu, posredniškemu telesu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani naročnika,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih
organov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega izvajalca. V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem programa.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti: izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES
in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo,
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe 1083/2006/ES. Izvajalci morajo, pri
izbiri strokovnega delavca, vključenega v program Zdrav
življenjski slog 2014–2015, upoštevati in zagotavljati
enakost med spoloma.
15. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES:
izvajalec bo moral spremljati podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: izvajalci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Zakonom
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3,
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US: U-I-311/11-16
in 82/13) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES.
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17. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika:
Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana po pošti ali osebno. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici
tudi osebno v vložišču naročnika, vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je bila osebno oddana na naslovu naročnika najkasneje do 12. ure zadnji dan roka za oddajo vlog.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti
ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis – Zdrav življenjski slog 2014–2015«. V primeru
poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno
oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na javni razpis
– Zdrav življenjski slog 2014–2015«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge na predpisanih
obrazcih in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene.
Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, prejete po
roku za oddajo vlog, se ne bodo obravnavale in bodo
vrnjene prijavitelju.
Rok za oddajo vlog je 8. 8. 2014.
18. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog se bo pričelo 11. 8. 2014 v prostorih
naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog,
odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika.
Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in
najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni
od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom
zavržejo.
19. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpis
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka, ki je
določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih
dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe,
se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati javnega razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh naročnika.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od
prejema sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa
o izboru.
20. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za
oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.
zsrs-planica.si.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali
informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno doku-
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mentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje dva
dni pred potekom roka za oddajo vlog. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni
na spletni strani naročnika.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne programa ali, da je višina sofinanciranja
programa presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, izvajalec
ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov
financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo
ugotovljeno, da je izvajalec prejel sredstva za stroške
programa tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu
bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa bo dolžan povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Zavod za šport RS Planica
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Javne dražbe
Št. 352-4/2013-17

Ob-3078/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub
ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta javne dražbe
Predmet razpolaganja je stavba – Vila Sončnica
in pripadajoča zemljišča, na naslovu Veslaška promenada 1, Bled, s parc. št. 463/99 – stanovanjska stavba,
v izmeri 88 m2, dvorišče, v izmeri 356 m2 in travnik, v izmeri 65 m2, parc. št. 463/50 – park, v izmeri 1022 m2 in
parc. št. 463/161 – sadovnjak, v izmeri 74 m2 in park,
v izmeri 108 m2, vse k.o. Rečica (2189) z lastninsko
pravico v korist Republike Slovenije.
Vila Sončnica je bila zgrajena leta 1936 po načrtu arhitekta Josipa Costaperarie. Dolga leta je bila v lasti Ljub
ljanskega župana Ivana Hribarja. Objekt ima pritličje, dve
etaži in mansardo. V preteklosti se je del stavbe uporabljal za potrebe limnološkega laboratorija – v pritličju in 1.
etaži. Prostori v 2. etaži so opremljeni kot sejne sobe, prostori v mansardi pa so včasih služili počitniški dejavnosti.
Objekt stoji v neposredni bližini Blejskega jezera (vmes
je le lokalna cesta) in ni priključen na javno kanalizacijo.
2.a Omejitve
Pri parc. št. 463/99, k.o. Rečica je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Občine Bled in Elektro
Gorenjska d.d.
Iz
Potrdila
o
namenski
rabi
zemljišča
št. 3501-310/2014-2 z dne 9. 7. 2014 izhaja, da za
Vilo Sončnica veljajo omejitve in varovanje po Zakonu
o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS,
št. 16/08 s spremembami). S tem v zvezi je potrebno
opozoriti, da je v postopku sprejemanja Občinski prostorski načrt Občine Bled, katerega sprejem je predviden konec julija 2014. Potrdilo o namenski rabi pridobljeno na podlagi novega Občinskega načrta bo objavljeno
na spletnih straneh ARSO.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so (SKUPAJ) predmet prodaje
je izklicna cena 450.000,00 EUR; najnižji znesek višanja
je 10.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje ustreznih dajatev, ki jih
določa veljavna zakonodaja. V primeru davka na promet
nepremičnin, le-tega plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v roku 30 dni po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi. V primeru da izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne bo pristopil
k sklenitvi pogodbe ali ne bo plačal kupnine, bo prodajalec kavcijo zadržal.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Agencije RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana in sicer dne 15. 9.
2014, z začetkom ob 10. uri.
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
6. Varščina
Varščina za nepremičnino znaša 45.000,00 EUR
in se plača na TRR: 01100-6300109972, sklic 11
23345-2010011-35242014, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Vila Sončnica.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe in ne plača kupnine,
se varščina zadrži.
7. Predkupna pravica: kot izhaja iz Potrdila
št. 3501-310/2014-3 z dne 9. 7. 2014, Občina Bled ne
uveljavlja predkupne pravice.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na
spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.
arso.gov.si/o %20agenciji/Javna %20naznanila/Ravnanje %20s %20premo %c5 %beenjem/javne_drazbe.html.
Ogled nepremičnine bo možen: 19. 8. 2014 ob
10. uri in 8. 9. 2014 ob 10. uri po predhodnem dogovoru z mag. Gregorjem Slugo, tel. 01/478-44-76,
051/648-947, e-pošta: gregor.sluga@gov.si.
Za podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Sašo Smrekar,
tel. 01/478-45-82, e-pošta: sasa.smrekar@gov.si.
9. Opozorilo: upravljavec oziroma pooblaščena
oseba s soglasjem predstojnika upravljavca, lahko
do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javna dražba, ime in priimek/firma dražitelja« na vložišče
Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, najkasneje do 12. 9. 2014 do 14. ure. Po
sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen dokazila o vplačani varščini, tudi na
dan javne dražbe.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati naslednja dokazila:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev z vsebino kot bo
objavljena na spletni strani: http://www.arso.gov.si/o %20
agenciji/Javna %20naznanila/Ravnanje %20s %20premo %c5 %beenjem/javne_drazbe.html;
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2. dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki
jo dražijo in celotno številko računa (št. računa, banka)
za primer vračila varščine;
3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica);
4. pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih
pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka javne dražbe.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 477-469/2012/46

Ob-3079/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter
določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in naslednji) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.a) Parc. št. *51/7, k.o. 522-Spodnji Žerjavci, v izmeri 90 m2 ter parc. št. 409/1, k.o. 522-Spodnji Žerjavci,
v izmeri 2213 m2. V naravi gre za zemljišči, na katerima stoji starejši stanovanjski objekt s pripadajočim gospodarskim poslopjem na naslovu Spodnji Žerjavci 48,
Lenart v Slovenskih Goricah, ki se prodajajo kot celota.
Stanovanjski objekt je srednje vzdrževan, trenutno nenaseljen, priključen na javno električno, vodovodno in
telefonsko omrežje. Tla prostorov so delno lesena, delno
iz estriha, pretežno je položen PVC, stavbno pohištvo je
leseno, streha je dvokapnica z lesenim ostrešjem in krita
z opečno kritino. Konstrukcija gospodarskega objekta je
mešane izvedbe iz opeke in kamna, v slabšem stanju,
na tleh je zemlja. Dostop in dovoz je omogočen po vaški cesti. Zemljišči sta zemljiškoknjižno urejeni in brez
bremen.
Izklicna cena je 47.500,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na
promet nepremičnin.
2.b) Nepremičnina z ID znakom 1871-2302-15,
dvosobno stanovanje št. 15 v 5. etaži (3. nadstropje)
večstanovanjske stavbe z naslovom Trg revolucije 2a,
Trbovlje, s pripadajočo kletjo št. 15 v 1. etaži, v skupni
izmeri 65,05 m2. Gre za stanovanje na zahodni strani
objekta, ki je bil zgrajen leta 1985, v objektu je dvigalo.
Komunalna opremljenost objekta: elektrika, vodovod,
kanalizacija, toplovod, telefon, CATV, asfaltno ulično
cestno omrežje, odvodnjavanje, parkiranje. Stanovanje
je že dalj časa prazno, potrebno je generalne prenove,
elektro števec je izključen in odstranjen.
Izklicna cena je 34.500,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na
promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru naju-
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godnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer
so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za
nepremičnine je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju, in sicer:
Ad 2.a) dne 27. 8. 2014, s pričetkom ob 10. uri;
Ad 2.b) dne 27. 8. 2014, s pričetkom ob 11. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino pod:
2.a) znaša 4.750,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
20303-7221002-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-k.o.522-Spodnji Žerjavci;
2.b) znaša 3.450,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18
20303-7200013-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-k.o.1871-Trbovlje.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne
dražbe se obrnite na Marijo Petek, tel. 01/478-83-34,
e-pošta: marija.petek@gov.si. Ogled predmeta javne
dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na
spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
9. Opozorilo
Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe
z uspelim dražiteljem, pri čemer se zavezuje povrniti
izkazane stroške prevzema dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici za predmet pod 2.a) z navedbo
»Dražba 477-469/2012 – Ne odpiraj«, za predmet pod
2.b) z navedbo »Dražba 477-13/2012 – Ne odpiraj«,
na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana, najkasneje do 22. 8. 2014 do 15. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti
dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na dan
javne dražbe.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in
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materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR).
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik.
– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki
jo dražijo.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-204/2014

Ob-3082/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 24/13 in 10/14) in 7. in 30. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in
24/14) objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična
št. 5880254, ID za DDV: SI 83111697.
II. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
Občina Črnomelj bo izvršila prodajo naslednjih nepremičnin – stanovanj v Črnomlju po naslednjih izklicnih
cenah:
Z.
št.
1
2
3
4
5

Naslov
nepremičnine
Ulica 21. oktobra 6,
Črnomelj
Ulica 21. oktobra 6,
Črnomelj
Ulica 21. oktobra 6,
Črnomelj
Ulica 21. oktobra 8,
Črnomelj
Ulica pod smreko 8,
Črnomelj

Št.
stan.

Površina
(m2)

Leto
gradnje
objekta

ID
znak

Lega

Izklicna
cena
(eur)

Varščina
(eur)

2

96,50

1953

1535-20-2

pritličje

52.100,00

5.210,00

3

97,60

1953

1535-20-3

1. nadst.

50.200,00

5.020,00

4

98,30

1953

1535-20-4

1. nadst.

46.400,00

4.640,00

1

96,40

1953

1535-8-1

pritličje

45.000,00

4.500,00

15

59,00

1960

1535-26-79

3. nadst.

26.000,00

2.600,00

Stanovanja na naslovu Ulica 21. oktobra 6, Črnomelj se nahajajo v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja
na nepremičnini parc. št. 959/12, k.o. 1535- Črnomelj,
stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 8, Črnomelj,
se nahaja v stavbi na nepremičnini parc. št. 959/11, k.o.

Datum in ura
ogleda
7. 8. 2014
8.–8.30
7. 8. 2014
8.45–9.15
7. 8. 2014
9.30–10.
7. 8. 2014
10.30–11.
7. 8. 2014
11.30–12.
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1535 – Črnomelj in stanovanje na naslovu Ulica pod
smreko 8, Črnomelj se nahaja v večstanovanjski stavbi,
ki se nahaja na nepremičnini parc. št. 246/11, k.o. 1535
– Črnomelj.
III. Znesek višanja: najnižji znesek zvišanja izklicne
cene, kar velja za vse nepremičnine, znaša 200,00 EUR.
VI. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe
Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru morebitnih predkupnih
upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.
Nepremičnine se odprodajo po načelu »videno –
kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Vsak sodelujoči na javni dražbi potrjuje, da mu je
v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki
jih kupuje in iz navedenega naslova napram prodajalcu
ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih oziroma
morebitnih drugih zahtevkov.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino je potrebno plačati v roku 20. dni od izstavitve računa s strani prodajalca, na podračun EZR
Občine Črnomelj št. 01217-0100015850. Plačilo celotne
kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen
način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. Kupcu bo
zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice
v korist in na njegovo ime izdano po plačilu celotne kupnine, prav tako se mu po plačilu kupnine izročijo ključi
nepremičnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo
vršila v prostorih Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, v I. nadstropju v veliki sejni sobi dne 19. avgusta 2014, s pričetkom ob 8. uri dopoldan za vse
nepremičnine od zaporedne številke 1 do zaporedne
številke 5 (po vrstnem redu draženja za vsako nepremičnino posebej).
VII. Višina varščine: dražitelj mora do vključno 15. avgusta 2014 položiti varščino v višini 10 %
izklicne cene na podračun EZR Občine Črnomelj
št. 01217-0100015850, sklic: 478 – 204/2014, in v namen plačila navesti »varščina za zap. št. ____«. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti
k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu)
brezobrestno všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva dražbe.
Prodajalec zadrži varščino, če dražitelj, ki plača
varščino ne pristopi oziroma pred draženjem odstopi in
tako ne sprejme niti izklicne cene. Organizator dražbe
prav tako zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne
podpiše prodajne pogodbe v določenem roku ali ne
plača kupnine.
IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno
oglasiti na kraju dražbe, za nepremičnine od zaporedne
številke 1 do vključno 5 od 7.30 do najkasneje 7.50 ter
ob prijavi na vpogled predložiti izvirnike naslednjih dokumentov:
1. potrdilo o položeni varščini in priloženo celotno
številko TRR računa (z navedbo banke) za primer vračila varščine;
2. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki pravnih oseb
in pooblaščenci);
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3. davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko;
4. pravne osebe izpisek iz sodnega registra in samostojni podjetniki posamezniki izpisek iz poslovnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30. dni od dne draženja, morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno
pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU
in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS
oziroma drugi državi članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor
RS in izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na
območju Republike Slovenije.
Če dražitelji ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih
pogojev, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
X. Drugi pogoji in pojasnila:
1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno« in po stanju nepremičnin v času javne dražbe.
Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli
odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe.
2. Pri vseh nepremičninah, ki so predmet dražbe je
vzpostavljena etažna lastnina.
3. Vse nepremičnine, ki so predmet dražbe so
zemljiškoknjižno urejene.
4. Vse nepremičnine so proste oseb in stvari.
5. Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško
knjigo.
6. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
z njim bo tudi sklenjena prodajna pogodba.
7. Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred
tretjim izklicem, se šteje da je sprejeta tista cena, ki je
bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba
ki vodi javno dražbo ugotovi komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan in pozove kupca k podpisu pogodbe.
8. Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino
in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana,
dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem.
XI. Ogled
Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi
nepremičnin se bodo izvajali v dneh in času kot je navedeno v razpredelnici. Točen datum in ura ogleda sta
navedena pri vsaki posamezni nepremičnini.
Nepremičnine se odprodajo po načelu »videno –
kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani javni
dražbi ne bodo upoštevane. Vsak sodelujoči na javni
dražbi potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje in iz navedenega
naslova napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih
koli odškodninskih zahtevkov.
XII. Ustavitev postopka: županja Občine Črnomelj
lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, plačana varščina pa se jim povrne brez obresti.
XIII. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/306-11-00. Kontaktni osebi sta Katarina Plut: katarina.plut@crnomelj.si
in Željka Karin Biličič: zeljka.karin@crnomelj.si.
Občina Črnomelj
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Ob-3098/14

Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 03/713-64-74, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
a) Stanovanje št. 2721, v izmeri 104,75 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec, stoječi
na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID znak
997-108/2-1.
b) Stanovanje št. 2711, v izmeri 65,89 m2 (neto tlorisna površina), ki se nahaja v pritličju večstanovanjske
stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec, stoječi
na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID znak
997-108/2-1.
c) Stanovanje št. 2661, v izmeri 43,29 m2 (neto tlorisna površina), ki se nahaja v pritličju večstanovanjske
stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec, stoječi
na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID znak
997-108/2-1.
d) Stanovanje št. 2631 m2, v izmeri 62,38 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec,
stoječi na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID
znak 997-108/2-1.
e) Stanovanje št. 2671, v izmeri 69,58 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec,
stoječi na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID
znak 997-108/2-1.
f) Stanovanje št. 2731, v izmeri 53,04 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec,
stoječi na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID
znak 997-108/2-1.
g) Stanovanje št. 2621, v izmeri 59,50 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec,
stoječi na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID
znak 997-108/2-1.
h) Stanovanje št. 2641, v izmeri 92,62 m2(neto tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec,
stoječi na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID
znak 997-108/2-1.
i) Stanovanje št. 2651, v izmeri 37,48 m2(neto tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec,
stoječi na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID
znak 997-108/2-1.
j) Stanovanje št. 2681, v izmeri 27,22 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec,
stoječi na parc. št. *108/2, k.o. Gotovlje, ID 2553362, ID
znak 997-108/2-1.
Vsa stanovanja (razen stanovanja pod točko j) so
že oddana v najem, z najemniki je sklenjena najemna
pogodba za nedoločen čas, dogovorjena je neprofitna
najemnina.
Najemniki imajo v skladu z 176. členom Stanovanjskega zakonika predkupno pravico, če je ne uveljavlja
solastnik v primerih, ki jih določa zakon.

Kupec stanovanja pod točko a), b), c), d), e), f), g),
h) in i) je v skladu s petim odstavkom 177. člena Stanovanjskega zakonika, dolžan prevzeti sklenjeno najemno
razmerje ter ne sme poslabšati položaja najemnika v najemnem razmerju, kar pomeni, da ne sme spreminjati
pogojev najemnega razmerja in dogovorjene najemnine.
Etažna lastnina v večstanovanjski stavbi na naslovu
Gotovlje 206, 3310 Žalec, še ni vzpostavljena.
Neto tlorisna površina stanovanj predstavlja površino stanovanja skupaj s pripadajočimi kletmi.
Izklicna cena:
a) za stanovanje št. 2721, v izmeri 104,75 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
19.853,94 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
b) za stanovanje št. 2711, v izmeri 65,89 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
13.145,84 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
c) za stanovanje št. 2661, v izmeri 43,29 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
8.636,88 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
d) za stanovanje št. 2631, v izmeri 62,38 (neto tlorisna površina), ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
12.445,56 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
e) za stanovanje št. 2671, v izmeri 69,58 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
13.882,05 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
f) za stanovanje št. 2731, v izmeri 53,04 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
10.582,12 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
g) za stanovanje št. 2621, v izmeri 59,50 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
11.870,96 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
h) za stanovanje št. 2641, v izmeri 92,62 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
17.554,86 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
i) za stanovanje št. 2651, v izmeri 37,48 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
7.851,59 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
j) za stanovanje št. 2681, v izmeri 27,22 m2 (neto
tlorisna površina), ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotovlje 206, 3310 Žalec je
3.801,50 EUR. V ceni ni vključen 2 % davek na promet
nepremičnin.
Davek na promet nepremičnin mora plačati kupec,
ki mora tudi vložiti in plačati predlog za vpis v zemljiško
knjigo.
3. Pogoji javne dražbe:
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri
notarju, če je oseba pooblaščenec.
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4. Vsak dražitelj mora do vključno torka, 12. 8. 2014
do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene
nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom
»za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po
končani dražbi.
5. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
v 15 dneh po končani dražbi, pod odložnim in razveznim pogojem. Pod odložnim pogojem začne pogodba
veljati, če predkupni upravičenec v roku 60 dni ne uveljavi predkupne pravice. Razvezni pogoj pa se uresniči,
če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
6. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh
po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec
št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
7. Nakup nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
8. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje
postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 12. 8. 2014
vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa
zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za
večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
9. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Javna dražba bo opravljena v torek, 12. 8. 2014,
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec.
11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, drugo nadstropje soba 42, vsak
delovni dan med 8. in 15. uro in na tel. 03/713-64-74
– Petra Kobal Šorli ali pri Tanji Bulatović, soba 23,
tel. 03/713-64-14.
12. Ogled nepremičnin in druge dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru z Petro Kobal Šorli, na tel. 03/713-64-74.
Občina Žalec
Št. 340-2/2014-4

Ob-3102/14

Mestna občina Nova Gorica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
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upravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 s spremembami) in na podlagi Odločbe
o določitvi varstvenih del za odpravo posledic žleda številka 3408-01-2607-C005/14 z dne 11. 3. 2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo po žledu poškodovanega lesa na panju
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe: prodaja se les na
panju na zemljiščih v lasti Mestne občine Nova Gorica
na parc. št. 49/1 in 49/52, obe k.o. Čepovan po Odločbi o določitvi varstvenih del za odpravo posledic žleda
številka 3408-01-2607-C005/14 z dne 11. 3. 2014 (v
nadaljevanju: odločba) ter odkazilnih manualih Zavoda za gozdove Slovenije številka 14001 za odsek 79B
ter 14001 in 14002 za odsek 79A, oba GGE Banjšice
(Čepovanska reber). Količina lesa, ki se prodaja je po
navedenih manualih 1.020,99 m3.
Les se prodaja podrt ali na panju, pri čemer se
lahko poseka tista drevesa, ki so določena z odločbo in
odkazilnima manualoma iz prvega odstavka te točke.
V obseg del spada tudi vzpostavitev gozdnega reda
v skladu z odločbo.
Odločba, odkazilna manuala in prodajna pogodba
so objavljeni na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si.
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim dražiteljem bo prodajalec sklenil kupoprodajno pogodbo. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku
15 dni po končani dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne
sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
javne dražbe podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, organizator zadrži njegovo varščino.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
izklicna cena za les na panju, ki je predmet te prodaje je 14.792,11 EUR, najnižji znesek njenega višanja
pa 100,00 EUR. V ceno lesa so zajeti vsi stroški, ki
nastanejo s pripravo, sečnjo, spravilom in ostalimi potrebnimi deli, prodajalec ni v nobenem primeru dolžan
poravnati kakršnih koli dodatnih stroškov.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 8 dneh od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zeleni dvorani in sicer
v ponedeljek, 11. 8. 2014, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred začetkom
javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene.
Varščino je potrebno plačati na TRR Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, z navedbo »Varščina za javno dražbo – les na panju« najkasneje do
11. 8. 2014 do 9. ure. Plačilo varščine je pogoj za udeležbo na dražbi.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi,
se plačana varščina brez obresti vrne v roku 30 dni po
končani dražbi.
Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, organizator javne dražbe obdrži dražiteljevo
vplačano varščino.
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8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne osebe ali podjetniki posamezniki, ki so skladno
z veljavnimi predpisi registrirani in usposobljeni za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko
v njihovem imenu in za njihov račun ta dela v gozdovih
opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi registrirano in usposobljeno podjetje.
Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo o plačilu varščine,
pravna oseba in samostojni podjetnik mora predložiti
izpisek iz sodnega registra – AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe, fizična
oseba veljaven osebni dokument in pooblaščenci pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je lahko
fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz
te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo,
izločeni iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prodajo
(DDV, vsa potrebna dela za izvedbo predmeta javne
dražbe, vključno z izgradnjo morebitnih vlak in drugo),
plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe. Les bo prodan po načelu videno kupljeno, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
bodo upoštevane. Kupec postane lastnik lesa iz prve
točke šele po plačilu celotne kupnine.
10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. Ob
ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije: ogled zemljišč, ki so predmet javne dražbe, bo dne 6. 8. 2014
ob 9. uri po predhodni najavi na elektronski naslov, kjer
zainteresirani kupci tudi dobijo vse informacije v zvezi
z javno dražbo in sicer: zdenka.kompare@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Su 040501/2014-9/2

Ob-3091/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi:
1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem
sodišču v Kranju (kazenskopravno področje).
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika,
določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Druge objave
Ob-3093/14
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ) na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), javnega povabila
Evropske Komisije za zbiranje predlogov za financiranje
projektov, ki so namenjeni izvajanju splošnih storitev
za zagotavljanje varnejšega interneta »2014 CEF Telecom Call – Safer Internet«, Uradni list Evropske Unije
(C131/57), objavlja
javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem
na javno povabilo Evropske Komisije za
zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih
sredstev projektom v skladu s prednostnimi
nalogami
in cilji, določenimi v delovnem programu
za leto 2014 na področju vseevropskih
telekomunikacijskih omrežij v okviru
instrumenta za povezovanje Evrope
za obdobje 2014–2020:
CEF-TC-2014-1 »Varnejši internet«
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-52-00,
faks: 01/400-53-21, http://www.mizs.gov.si/, e-pošta:
gp.mizs@gov.si.
2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
V skladu z določbami Zakona o državni upravi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega,
srednjega, višjega in visokega šolstva, izobraževanja
odraslih, znanosti, raziskovanja, športa, informacijske
družbe in elektronskih komunikacij. Izvajanje programov
na področju informacijske družbe koordinira Direktorat
za informacijsko družbo, ki v tej vlogi spremlja izvajanje
Evropske digitalne agende v Sloveniji. Direktorat za
informacijsko družbo med drugim skrbi za koordinacijo
aktivnosti na področju zagotavljanja varnejšega interneta za otroke in takšne aktivnosti tudi (so)financira.
Generalni direktorat za komunikacijska omrežja,
vsebine in tehnologijo Evropske Komisije je 30. 4. 2014
v Uradnem listu Evropske Unije (C131/57) objavil razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in
cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2014
na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij
v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje
2014–2020: CEF-TC-2014-1 »Varnejši internet«. Celotna razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_
funding/2014_cef_telecom_call_-_safer_internet.htm.
Splošni cilj javnega povabila je sofinanciranje generičnih storitev – nacionalnih platform s področja varnejšega interneta, kot so opredeljene v delovnem programu
vseevropskega telekomunikacijskega omrežja (Trans
– European Telecommunication Networks Work Programme) za leto 2014, na strani 18 in 19, objavljen na:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_
funding/2014_cef_telecom_call_-_safer_internet.htm.
Glavni namen je vzpostavitev nacionalnih platform
za delovanje širokega spektra storitev s področja varnejšega interneta, ki bodo omogočale delovanje:
– Centra za osveščanje otrok, njihovih staršev ter
učiteljev o prijazni in varni rabi interneta, ki bo na podlagi
izboljšanih repozitorijev digitalnih gradiv omogočal razvoj in adaptacijo specifičnih storitev in gradiv za osveščanje v sodelovanju z ostalimi nacionalnimi deležniki
(šolami, industrijo).
– Linijo za pomoč, tj. telefonsko številko za klic
v stiski, kjer se lahko staršem in otrokom svetuje, kaj
storiti v primeru škodljivega stika (zapeljevanja otrok),
škodljivega dejanja (ustrahovanja) ter škodljivih vsebin.
– Spletno prijavno točko za prijavo spletnih posnetkov spolnih zlorab otrok, rasizma in ksenofobije.
Kot je pojasnjeno v delovnem programu vseevropskega telekomunikacijskega omrežja (na 19. strani dokumenta, ki je dosegljiv na http://inea.ec.europa.eu/download/events/2014/CEF_telecom/call_for_proposals.pdf,
Evropska Komisija sofinancira projekte generičnih storitev – nacionalnih platform s področja varnejšega interneta, v višini do 50 % upravičenih stroškov za obdobje
18 mesecev.
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo
skozi instrument za povezovanje Evrope, ter za zagotovitev delovanja nacionalne platforme za varnejši internet želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo
slovensko prijavo na EU razpis za nacionalne platforme
za varnejši internet.
Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016, in sicer v višini do
180.000,00 EUR.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo
posameznim prijaviteljem oziroma konzorcijem prijaviteljev na javno povabilo Evropske Komisije izdalo pismo
o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo.
Do koriščenja sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo upravičen samo tisti posamezni
prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev, ki bo izbran in
najbolje ocenjen s strani Evropske komisije.
b) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pričakuje od prijavitelja, da bo predložil osnutek programa
in planiranih aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila
za pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport izda za prijavo na javni poziv Evropske
Komisije.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva bodo na voljo na
proračunski postavki 769210 (Informacijska varnost)
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede na
razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2015 in 2016.
4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo
za pismo o nameri in sestava zaprosila
a) Rok za predložitev zaprosila:
Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
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1000 Ljubljana, najpozneje do 12. 8. 2014, do 14. ure,
ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).
b) Sestava zaprosila
V zaprosilu mora biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji
v primeru, da je prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr. prostori, oprema) vložki v projekt. V zaprosilu
mora biti izjava, da se bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na javno povabilo Evropske Komisije za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih
sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami
in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2014
na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij
v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020: CEF-TC-2014-1 »Varnejši internet«,
v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na
spletni strani, http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_safer_internet.htm.
5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri: prijavitelj ali konzorcij prijaviteljev, ki
bo zaprosil za pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 7 delovnih
dni od preteka roka za predložitev zaprosila. Neveljavna
zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo obravnavana.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 478-367/2011-17

Ob-3095/14

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu
z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, številka: 478-367/2011-16 z dne 6. 6. 2014 (nad. pristojna
komisija).
II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premoženja v najem.
III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet oddaje v najem je tekoči meter antenskega droga in omarice znotraj telekomunikacijskega
prostora na naslednjem telekomunikacijskem objektu:
– TK Cerklje – antenski drog 6 m, telekomunikacijski prostor, v izmeri 11 m2 (inventarna številka MO
10280, stavba št. 792, ID znak stavbe: 1302-792-1) na
delu parc. št. 3337/1 in na delu parc. št. 3324/2, obe k.o.
1302 – Cerklje.
Lastnik objekta: Republika Slovenija, upravljavec:
Ministrstvo za obrambo.
Izhodiščna mesečna najemnina za navedeno nepremičnino, ki je določena na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, znaša:
1. TK Cerklje:
– m antenskega droga= 124,65 EUR,
– najem omarice = 86,38 EUR.
Poleg mesečne najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške napajanja po dejanski porabi, za lo-
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kacijo TK Cerklje znaša napajanje 1 kW= 154,59 EUR.
Najemnik je dolžan poleg mesečne najemnine plačevati
tudi stroške kabelska kanalizacije, kolikor povprašuje
po njih, ki za lokacijo – 660 m znašajo 36,96 EUR (ta
strošek je fiksen).
IV. Informacije in ogled nepremičnine
Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni od dne 28. 7. 2014
do dne 8. 8. 2014, od 9. do 12. ure, na tel. 03/420-92-72.
Ogled nepremičnine bo potekal od dne 28. 7. 2014
do dne 8. 8. 2014. Udeleženci ogleda se morajo predhodno dogovoriti s kontaktno osebo: Branko Garafolj,
tel. 01/471-21-08 oziroma 051/642-086.
Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec
objavlja tudi na spletni strani: www.mo.gov.si, skupaj
z vzorcem najemne pogodbe.
V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se sklene najemna pogodba za
nedoločen čas.
2. Predmet najema-telekomunikacijski objekt je namenjen za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti.
3. Nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, ki
ga bo izbrala pristojna komisija. Kriterij za določitev cene
tekočega metra antenskega droga in omarice je najvišja
vrednost C, izračunana po naslednji formuli:
TK Cerklje: C = 0,59 × Ctm + 0,41 × Comarice;
kjer Ctm in Comarice označujejo:
Ctm: ponudnikovo ceno mesečnega najema tekočega metra antenskega droga v EUR;
Comarice: ponudnikovo ceno mesečnega najema
omarice v EUR;
pri čemer Ctm in Comarice ne smejo biti nižje od
izhodiščnih mesečnih najemnin, določenih na podlagi
uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin, kot je opredeljeno v točki III. Z najvišjo
vrednostjo C je določena tudi cena tekočega metra antenskega droga in cena omarice za TK objekt.
4. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku
10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Z najemnikom bo sklenjena najemna pogodba,
če bo dobil pozitivno varnostno oceno. Če se ponudnik
v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je
odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne.
V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
5. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za nepremičnino izstavljal mesečne račune za najemnino do 5.
v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok
najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od
izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se poračuna pri prvi
najemnini). V primeru, da dve zaporedni mesečni najemnini nista plačani v roku, se pogodba šteje za razdrto
in se vplačana varščina obdrži.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb za oddajo nepremičnin v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 250 EUR
na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS,
št. 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-00000.
2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter
telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero
daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine:
za tekoči meter antenskega droga in za omarico, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne najemnine za m antenskega
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droga, omarice za lokacijo. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti koliko tekočih metrov antenskega droga in
koliko omaric potrebuje za svojo dejavnost ter koliko kW
električne energije (najmanjša dolžina najema tekočih
metrov antenskega stolpa je 0,5 m, najmanjša količina
omaric je 1 ter najmanjša količina najema električne
energije je 1kW). V ponudbi navede ponudnik tudi podatek o tem ali se ponudba nanaša tudi na najem kabelske
kanalizacije.
3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno
številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa)
za primer vračila varščine,
– izpis podatkov iz Poslovnega registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih s strani
DURS-a,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema,
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti
ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe).
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, Ljubljana, do vključno dne 13. 8.
2014 do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: “Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnin,
SGN-478-367/2011”. Na zadnji strani kuverte mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
2. Pri izbiri bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI.
3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo
upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh
po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru ponudnikov.
VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstva
za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (3.
nadstropje, sejna soba št. 327), in sicer 13. 8. 2014,
z začetkom ob 12. uri.
Ministrstvo za obrambo
Št. 900-8/2014

Ob-3084/14

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13),
19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09,
1/12, 98/12 in 20/13) in Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,

št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni
pogoji poslovanja), Programa porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letih 2014 in 2015, sprejetega na 60. redni seji Vlade RS dne 29. 5. 2014, in
na podlagi Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 2330-14-000081
o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letu 2014, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, (v nadaljevanju: Eko sklad),
objavljaja
javni poziv 27SUB-AVPO14
nepovratne finančne spodbude za vozila
za javni potniški promet občinam
na degradiranih območjih
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva: program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letih 2014 in 2015 (v nadaljevanju: program), ki ga je
Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 60. redni
seji dne 29. 5. 2014. Pogodba št. 2330-14-000081(v
nadaljevanju: pogodba) in Aneks št. 1 k pogodbi
št. 2330-14-000081, podpisan dne 30. 6. 2014, ki sta
bila sklenjena na podlagi programa.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih
vozil, namenjenih mestnemu linijskemu prevozu v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega
zraka (Uradni list RS, št. 9/11), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij
glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS,
št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS,
št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega
zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Prosilec za dodelitev spodbude (v nadaljevanju: občina vlagateljica), ki kandidira na javnem pozivu, lahko
pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji, na ime občine vlagateljice.
Po programu spodbujanja nakupa vozil, namenjenih javnemu potniškemu prometu, se bodo dodeljevale nepovratne finančne spodbude za nakup novih
gospodarskih vozil za cestni promet, t.i. avtobusov, ki
se lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov (v
nadaljevanju: vozilo), za katere so izpolnjeni vsi spodaj
navedeni pogoji:
– so homologirana vozila ali posamično odobrena
vozila ali imajo veljavno potrdilo o skladnosti vozila;
– so vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso do vključno
5 ton, kategorija M2, razreda I ali razreda II;
– so vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi
sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso večjo od
5 ton, kategorija M3, razreda I ali razreda II;
– bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki
Sloveniji na ime vlagatelja.
Kategoriji M2 in M3 sta določeni s Pravilnikom
o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil
(Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10 – ZMV).
Novo vozilo pomeni vozilo, kupljeno s strani občine
vlagateljice kot prvega lastnika.
Vozilo mora pet let po izdaji odločbe o dodelitvi
spodbude ostati v lasti prejemnika. Če se ugotovi, da je
prejemnik vozilo odtujil prej kot v petih letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi
obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve
ne more zaprositi za nepovratno finančno spodbudo.
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Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dne
ponovne prijave v promet, se ne všteva v petletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves
čas lastnik vozila.
4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za namen, ki je predmet javnega poziva, znaša
2.500.000,00 EUR.
5. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe (v nadaljevanju: občine), ki imajo sprejet
Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa avtobusov za izvajanje mestnega linijskega
prevoza v občinah:
– Mestna občina Celje,
– Občina Hrastnik,
– Mestna občina Kranj,
– Mestna občina Ljubljana,
– Mestna občina Maribor,
– Mestna občina Murska Sobota,
– Mestna občina Novo mesto,
– Občina Trbovlje in
– Občina Zagorje.
Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski
proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil
– avtobusov in zagotoviti, da bodo vozila prenesena na
izvajalca javne službe, koncesionarja ali pogodbenega
izvajalca mestnega linijskega prevoza v občini s pogodbo o najemu pod tržnimi pogoji.
6. Višina spodbude: višina nepovratne finančne
spodbude znaša 80 % vrednosti cene za posamezno
vozilo, ki ne vključuje DDV. Posamezna občina lahko
pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne spodbude za nakup največ osmih avtobusov. Kolikor niso vsa
razpoložljiva sredstva dodeljena, bodo preostala sredstva dodeljena v enakih deležih na posamezni avtobus
občinam, ki so kandidirale z več kot osmimi avtobusi.
Ena občina lahko kandidira za nepovratno finančno spodbudo v skupni višini največ 1.200.000,00 EUR.
7. Pridobitev dokumentacije za prijavo in vsebina
vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
je na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki
si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim
obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na
voljo na tel. 01/241-48-20, vsak dan med 9. in 12. uro.
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu,
št. 01/241-48-60, do zaključka poziva.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o občini vlagateljici in
naložbi, ter vsa obvezna naslednja dokazila in priloge:
– kopijo predračuna/ponudbe za nakup vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude;
– podatke proizvajalca za vsa vozila, ki so predmet
vloge, iz katerih bo jasno razviden tip vozila in vrsta
goriva,
– nepravnomočni sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma odločitev o oddaji javnega naročila za
nakup vozil, ki so predmet vloge, v skladu z Zakonom
o javnem naročanju (Uradni list RS, 12/13 in 19/14 –
uradno prečiščeno besedilo),
8. Rok in način prijave
Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
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do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS,
vendar najkasneje do 30. 11. 2014.
Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna, pravilno vložena in popolna vloga. Za popolno
vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je
sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih
prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija
za prijavo. Iz dokumentacije mora biti razvidno, da bo
nakup ustreznega vozila izveden skladno s pogoji poziva in kriteriji ter da je vloga pripravljena skladno z zahtevami javnega poziva.
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude prosilcu se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13;
v nadaljevanju ZVO-1), ne določa drugače.
Občina vlagateljica bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih
pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti
v določenem roku 15 dni. Ta rok se lahko podaljša
na predlog, ki ga mora podati občina vlagateljica pred
iztekom tega roka z navedenimi utemeljenimi razlogi
za podaljšanje. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil
v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena
takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če občina
vlagateljica pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo
odpravila, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega
poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu
prispetja popolnih vlog na Eko sklad.
Eko sklad bo najkasneje v 90 dneh po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne
spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno
odločbo ni dovoljena, občina vlagateljica pa ima pravico
začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni
spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 10. in 11. členom
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne
22. 4. 2010, bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod
podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral najkasneje v 15 dneh od
izdaje odločbe vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe
ali opozorila o napačnih podatkih, je pogoj za izvršitev
odločbe.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje.
Eko sklad ali ministrstvo, pristojno za okolje, ima
pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo
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spodbude ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi,
kot tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev in kršitev določil tega javnega poziva, predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
10. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju,
skladno z izdano izvršljivo odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do izplačila spodbude. Rok za predložitev dokumentov za izplačilo je 6 mesecev od sklenitve
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude, sicer pravica preneha. Izplačilo bo izvedeno na bančni račun občine prejemnice v roku 30 dni
od prejema pravočasno sklenjene pogodbe o dodelitvi
spodbude in po predložitvi vseh dokazil o izvedenem
nakupu vozila, ki je predmet vloge v skladu z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude,
ki vključujejo:
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila za nakup vozila,
– kopijo računa za nakup vozila,
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska plačila
kupnin za vsa vozila,
– čitljivo kopijo prometnih dovoljenj za vsa vozila, ki
so predmet nepovratne finančne spodbude, izdanih na
ime prejemnika spodbude,
– čitljivo kopijo potrdil o skladnosti homologiranega
tipa vozila, za vozila, ki so predmet vloge,
– izjavo, da bodo vozila ostala v lasti oziroma
bodo predmet najemne pogodbe z navedbo osnovnih
podatkov o najemniku (javnim podjetjem, koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem linijskega potniškega
prometa).
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3080/14
Na podlagi 81. sklepa Nadzornega sveta RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o. (v nadaljevanju RTH
d.o.o.) in Sporazuma družbenikov družbe M&P d.o.o.,
podjetja za gostinsko turistično dejavnost in trgovino,
Trbovlje o skupni prodaji deležev (v nadaljevanju Sporazuma družbenikov) prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., 1420 Trbovlje, Trg revolucije 12,
ki ga zastopa direktor Bojan Jelen, matična številka:
5920850000, ID za DDV: SI 61120073 objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup dolgoročnih finančnih naložb
1. 100 % poslovnega deleža družbe M&P, d.o.o.
podjetja za gostinsko turistično dejavnost
in trgovino, Trbovlje
Objava javne prodaje dolgoročnih finančnih naložb
s pogoji za udeležbo in pogoji prodaje v postopku javnega zbiranja ponudb je na voljo na spletni strani družbe
RTH d.o.o.: www.rth.si.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Ob-3081/14
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na
podlagi 22. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-

sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) in na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep
občinskega sveta št. 410-3/2013 z dne 10. 12. 2013
ter dopolnitve z dne 25. 2. 2014 in dne 27. 5. 2014) ter
na podlagi posamičnih programov ravnanja s stvarnim
premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) stanovanje ID znak: 2630-362-3, posamezni del
št. 3 v stavbi št. 362, k.o. 2630-Piran, v izmeri 56,10 m2,
ki leži v II. nadstropju stavbe na naslovu Marušičeva
ulica 4 v Piranu, ki stoji na parc. št. 1418, k.o. 2630-Piran; stanovanje sodi v kategorijo neprofitnih najemnih
stanovanj in je oddano v najem.
Najemnik ima predkupno pravico.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 47.500,00 €.
b) stanovanje ID znak: 2630-76-8, posamezni del
št. 8 v stavbi št. 76, k.o. 2630-Piran, v izmeri 26,50 m2,
ki leži v IV. nadstropju stavbe na naslovu Trubarjeva
ulica 33 v Piranu, ki stoji na parc. št. 640, 641 in 638/2,
vse k.o. 2630-Piran; stanovanje sodi v kategorijo neprofitnih najemnih stanovanj in je oddano v najem.
Najemnik ima predkupno pravico.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 37.500,00 €.
V izhodiščno vrednost ni vključen 2 % davek na
promet nepremičnin. Davek in vsi stroški s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
2. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra ali izpiskom Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES).
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je
potrebno priložiti pismeno overjeno pooblastilo.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati
varščino (kavcijo) v višini 10 % ponujene cene (brez davkov), ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt pri
Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je
12. 8. 2014 do vključno 9. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo
vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih
osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
vrednosti;
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– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega
registra ali Ajpesa, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS);
II. overjeno pooblastilo, v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini 10 % ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo
varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 12. 8. 2014
do vključno 9. ure, ne glede na datum poštnega žiga,
na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
3. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena komisija.
4. Odpiranje ponudb bo dne 12. 8. 2014 ob 11. uri,
v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma
odpiranja ponudb.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena. Župan Občine Piran lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge.
7. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe
ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom
dosega čim višje kupnine.
8. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku
15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist
Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki
bo določen v pogodbi in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne
plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec
pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se
opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
9. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12 in 47/13) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
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10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine
Piran, Tartinijev trg 2, Piran, ali po tel. 05/671-03-18 –
Tjaša Radetič.
Občina Piran
Št. 478-10/2012

Ob-3090/14

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Logatec za leto 2014, ki je priloga
Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 1-2/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.
2. A/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno
opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, v skupni izmeri 30804 m2, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– del parc. št. 375/46, v izmeri cca 11000 m2,
– del parc. št. 375/171, v izmeri cca 1700 m2,
– del parc. št. 375/127, v izmeri cca 200 m2,
– del parc. št. 375/376, v izmeri cca 1552 m2,
– parc. št. 510, v izmeri 1066 m2,
– parc. št. 375/42, v izmeri 3300 m2,
– parc. št. 506/1, v izmeri 6183 m2,
– parc. št. 375/377, v izmeri 605 m2,
– parc. št. 375/20, v izmeri 901 m2
– parc. št. 375/382, v izmeri 4297 m2, vse k.o. 2017
– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno
razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto. Parcelo
je možno deliti in se prodaja po delih – velikost delov bo
določena na podlagi želja ponudnikov.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,80 EUR
za m2 z vključenim 22 % DDV.
B/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji
v IOC Logatec v skupni izmeri 12914 m2, sestavljeno iz
naslednjih parcel:
– parc. št. 754/4, v izmeri 10694 m2,
– parc. št. 375/420, v izmeri 468 m2,
– parc. št. 502/8, v izmeri 777 m2,
– parc. št. 789/84, v izmeri 495 m2,
– parc. št. 375/66, v izmeri 480 m2, vse k.o. 2017
– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja delno poravnana,
s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo,
javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto.
Parcelo je možno deliti in se prodaja po delih – velikost
delov bo določena na podlagi želja ponudnikov.
Izklicna cena za komunalno opremljeno delno poravnano zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 73,20 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših
reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo
najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
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dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino
v zemljiško knjigo;
e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe
ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi
poziv;
f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena sestavina pogodbe;
g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene
na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika;
b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov
oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na
katero se ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za
fizično osebo);
– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev
(za pravno osebo);
– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
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c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 8. 8.
2014 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali
na tel. 01/759-06-18.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2014 ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec;
b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;
c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec
Ob-3103/14
Na podlagi 287. člena Statuta Univerze v Mariboru
(Statut UM-UPB10, Uradni list RS, št. 46/12), ob smiselni uporabi petega odstavka 161. člena Statuta UM
ter na podlagi sklepa Fakultete za organizacijske vede
UM, št. S-SE/01/2014 z dne 25. 4. 2014 ter odločbe
Senata Univerze v Mariboru št. O 67-1/2014-526 NP
z dne 17. 6. 2014, rektor Univerze v Mariboru, red. prof.
dr. Danijel Rebolj, s sklepom št. S 212/2014-526 NP
preklicuje veljavnost izdane diplomske listine Univerze
v Mariboru Fakultete za organizacijske vede, št. D05931
z dne 28. 3. 2008, na ime Brigita Kidrič.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-13/2014/5

Ob-3086/14

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Županova lista, s kratico imena ŽL in s sedežem v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 67. Znak stranke
sestavljata sončnica in napis Županova lista, ki sta na
beli podlagi. Sončnica leži na levi strani. Napis Županova lista leži vzporedno ob sončnici na desni strani. Napis »Županova« je upodobljen s krepko različico pisave
Armata, napis »lista« je upodobljen z navadno različico
pisave Armata. Sončnica ima dvanajst cvetnih listov.
Barvne vrednosti po CMYK lestvici, rumene barve U,
C 0 %, M 0 %, Y 100 %, B 0 %, obrobljene s temno sivo
5 U, C 0 %, M 0 %, Y 0 %, B 100 %, sredina sončnice je
oranžne barve 021 U, C 0 %, M 60 %, Y 100 %, B 0 %.
Kot zastopnik politične stranke Županove liste
se v register političnih strank vpiše Željko Vogrin, roj.
19. 12. 1959, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Padežnikova ulica 16, Maribor.
Matična številka politične stranke je: 4067312000.

Zavarovanja terjatev
SV 647/14

Ob-3085/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 647/14 – DK 24/14 z dne 16. 7. 2014,
je bilo stanovanje, površine 41,90 m2, s pripadajočo
kletjo, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe,
na naslovu, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 7, ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko oznako
5818, stoječi na parceli številka 1094/2, katastrska
občina 105-Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik
Vučkič Aleš, EMŠO 3005986500149, stanujoč Andrejci 9a, 9221 Martjanci, pridobil po notarskem zapisu
– SV 617/14 – DK 23/14 z dne 8. 7. 2014, sklenjen
s prodajalko Cör Alenko, Poznanovci 35, zastavljeno
v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Ljub
ljana, Miklošičeva Cesta 5, 1000 Ljubljana, matična
številka 5448557000, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 41.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1338/2014

Os-3050/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. In 133/2014 z dne 28. 5. 2014,
je dne 6. 6. 2014 opravljen v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., rubež nepremičnine poslovnega
prostora, v izmeri 128,81 m2, v II. etaži na naslovu, Vošnjakova 9, Ljubljana.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2014
VL 42211/2014

Os-2956/14

Na podlagi sklepa o izvršbi VL 42211/2014 z dne
28. 3. 2014 Okrajnega sodišča v Ljubljani, je izvršitelj
Jože Žel dne 11. 6. 2014 v korist upnice Stanovanjske
zadruge Smreka z.o.o., Streliška cesta 16a, Maribor,
zaradi izterjave 1.046,60 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino v lasti dolžnika Mirana Horvata, Ulica Staneta
Severja 4, Maribor, in sicer stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 63,87 m2, v I. nadstropju v stavbi št. 1318, k.o.
678 – Spodnje Radvanje, na naslovu Ulica Staneta Severja 4, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 862/2013

Os-2472/14

Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod
opr. št. IV P 862/2013, zaradi dodelitve mld. otrok, določitve preživnine in stikov, v skladu z 82. členom ZPP
sklenilo:
tožeči stranki Pen Boštjanu se postavi začasni zastopnik, odvetnik Verzegnassi Matjaž, Gregorčičeva
ulica 1, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2014
In 18/2010

Os-3004/14

Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Emilio Jose Marinič, Jean Jaures 5, ki ga
zastopa odvetnica Sara Ahlin Doljak iz Logatca, zaradi
izterjave 12.458,65 EUR s pp, dolžniku Joseju Emiliu
Mariniču 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 zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 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
P 592/96

Os-2913/14

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
P 592/96 z dne 18. 6. 2014 tretji toženi stranki Bojani
Bukovič postavilo začasnega zastopnika odvetnika Viktorja Juhanta iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi prvega odstavka v zvezi s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če se tožena stranka
nahaja v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasni zastopnik bo tretjo toženo stranko zastopal
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2014
In 1083/2013

Os-2471/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnice Posojilnica bank Pliberk, r.z.zo.j. Pliberk, Velikovška 1a, ki ga zastopa odvetnik David Pogorevc,
Francetova 4, Slovenj Gradec, zoper dolžnice Tatjane
Pavlič, Vojkova cesta 87, Ljubljana – dostava, Silve Rogelj, Rožni Vrh 7, Trebnje, ki ju zastopa odvetnik Primož
Cegnar (začasni zastopnik), Cigaletova 7, Ljubljana,
zaradi izterjave 6.367,31 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Silvi Rogelj se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Cegnar, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2014
VL 215158/2013

Os-3033/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska
Sobota, ki ga zastopa odvetnica Koračin-Bohar Tanja
– odvetnica, Slomškova ulica 1, Murska Sobota, proti
dolžnici Sonji Kovačič, Kocljeva ulica 14G, Murska Sobota – dostava, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica začasna zastopnica Andreja Ritonja Špilak, Ulica
Staneta Rozmana 16, Murska Sobota, zaradi izterjave
2.268,73 EUR, sklenilo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dolžnici Sonji Kovačič, Kocljeva ulica 14G, Murska
Sobota – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Ritonja Špilak Andreja, Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska
Sobota.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2014
VL 108077/2013

Os-3042/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Sašu Jurak, Javornik 46, Ravne
na Koroškem, ki ga zastopa odvetnik Blaž Štumpfl,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
10.341,95 EUR, sklenilo:
dolžniku Sašu Jurak, Javornik 46, Ravne na Koroškem, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Blaž
Štumpfl, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2014
II P 713/2013

Os-2879/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
mag. Urški Kežmah, v pravdni zadevi tožeče stranke
1. Emanuelu Čerček, stanujoč Sokolska ulica 1, 2000
Maribor, 2. Andreji Čerček, stanujoča Šarhova 52, 2000
Maribor, ki ju oba zastopa Vladimir Stefanovič, ml., odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko 1. Frančiška
Kunej, Gorjane 26, 3257 Podsreda, in ostali zaradi ugotovitve predmeta oporoke, o postavitvi začasnega zastopnika, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, izven naroka, 16. 6. 2014, sklenilo:
v predmetni pravdni zadevi se za začasnega zastopnika toženi stranki Zlatku Novak in Karlu Žilavec
postavi Zvonimir Rožman, odvetnik v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi stranki Zlatku
Novak in Karlu Žilavec, dokler sama ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2014
In 9/2014

Os-2804/14

Okrajno sodišče v Šentjurju je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Petra Jančič, Opekarniška 15b, Celje, zaradi izterjave 2.625,06 EUR s pp, na podlagi prvega odstavka ter 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
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o pravdnem postopku dolžnika Petru Jančiču postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnico Kajo Dosedla
iz Šentjurja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 12. 6. 2014

Oklici dedičem
D 810/2013

Os-2636/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Draganu Mančiću, sinu
Manojla, rojenem 3. 9. 1952, državljanu Republike Slovenije, poročenemu, umrlemu dne 23. 11. 2013, nazadnje stalno stanujočem Rimska cesta 6, Laško.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo
dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil poročen in je
imel štiri otroke. Ker so se zapustnikova vdova Snežana Mančić in zapustnikovi otroci Adriana Urlep, Uroš
Mančić, Vanja Mančić in Marko Mančić dedovanju po
zapustniku odpovedali, tako ni drugih dedičev I. dednega reda. Glede na navedeno pridejo v poštev dediči
II. dednega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje
in sestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi
potomci) oziroma če teh ni, dediči III. dednega reda
(zapustnikove babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci). Po
podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je zapustnikova
mati umrla, zapustnikov oče Manojlo Mančić pa je še
živ in živi v Nišu v Srbiji, prav tako pa ima zapustnik še
sestro Dragico Savić in polbrata Dejana Mančića, pri
čemer podrobnejši o dedičih (rojstni podatki, naslovi
prebivališč ter drugi osebni podatki) in morebitni drugi
dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2014
D 207/2014

Os-2680/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Elizabeti Fric, hčeri Antona,
upokojenki, rojeni 21. 10. 1922, državljanki Republike
Slovenije, vdovi, umrli 23. 2. 2014, nazadnje stanujoči
Kettejeva ulica 14, Celje.
Zapustnica ni napravila oporoke, po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bila zapustnica vdova in ni
imela potomcev, zato pridejo v poštev dediči II. dednega
reda, in sicer zapustničina sestra Kristina Konečnik in
kot potomci umrlih zapustničinih bratov in sester tudi
zapustničini nečaki in nečakinje, ki živijo v Avstriji in
s podatki o katerih) imena in priimki, rojstni podatki,
naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišče ne
razpolaga.
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Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča.
Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2014
D 333/2012

Os-3056/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojni Puš Ivani, rojeni Župec, hčerki Antona, rojena
21. 12. 1926, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Mali vrh pri Šmarju 16, umrli 5. 11.
2012 v Grosupljem.
Zapustnica je napravila oporoko, o pristnosti in
pravni veljavnosti katere se morajo izjasniti njeni zakoniti dediči tako imenovanega tretjega dednega reda.
Nekatere izmed njih je sodišče uspelo identificirati, večine pa ne. Zato s tem oklicem poziva vse dediče tako
imenovanega tretjega dednega reda, to so potomci pred
zapustnico umrlih zapustnikovih starih staršev, da se
v roku enega leta od objave oklica v Uradnem listu RS,
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na spletni strani
tukajšnjega sodišča zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo, nanjo povabilo znane dediče tretjega dednega reda ter zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 6. 2014
D 95/83

Os-1806/14

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Rudolfu Severju, rojenem 20. 4. 1891, nazadnje stanujoč v Bertokih
30/a, Koper, ki je umrl dne 23. 2. 1975.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Za začasno skrbnico zapuščine pokojnega Rudolfa Severja je bila postavljena odvetnica Tanit Vovk, Trg
Brolo 7, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 3. 2014
D 157/2014

Os-3002/14

Pred Okrajnim sodiščem v Škofji Loki je uveden
zapuščinski postopek po pokojnem Milanu Selaku, sinu
Jakoba, rojenem 9. 9. 1947, slovenskem državljanu,
poročenem, umrlem 18. 7. 2013, nazadnje stanujočem
Podbrezje 30, Naklo.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je po njem nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Ker so se med zapuščinskim postopkom zapustnikova vdova in hčerki ter
nato še brat, sestri in potomci pred zapustnikom umrle

sestre, to je nečaki, dedovanju odpovedali, so k dedovanju poklicani dediči tretjega dednega reda.
Glede na to, da sodišče nima nobenih podatkov ne
o zapustnikovih tetah in stricih in ne o njihovih potomcih,
se jih s tem oklicem poziva, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasijo in uveljavijo svojo pravico do
dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica nihče
ne zglasi, bo sodišče zapuščinsko obravnavo dokončalo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 7. 7. 2014

Oklici pogrešanih
N 9/2014

Os-3040/14

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagatelja Janeza Pečka, Zala 3, Cerknica, zaradi razglasitve pogrešane Jožefe Hribar, rojene 26. 11.
1915, v Polšečem, Nova vas, ki jo zastopa skrbnik za
poseben primer Miroslav Peček, Rakitna 209, Preserje.
Pogrešana Jožefa Hribar naj bi po podatkih predlagatelja živela v Avstraliji in bi bila sedaj stara 98 let, če bi
bila še živa. Njen zadnji znan naslov naj bi bil torej v Avstraliji, Unit 7, 393 Cambridge St. Wembley Western, kar
izhaja tudi iz podatkov zemljiške knjige.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi, kakor tudi
vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešane Jožefe Hribar, da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev od
objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 10. 7. 2014
N 10/2014

Os-3043/14

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagatelja Franca Hrbljana, Velike Bloke 32A,
Nova vas, ki ga zastopa Odvetnika družba Božič Malneršič in Bandelj, o.p., d.o.o., iz Postojne, zaradi razglasitve pogrešanega Antona Cimpermana, rojenega
4. 6. 1841 na Velikih Blokah 17, Nova vas, ki ga zastopa
skrbnik za poseben primer Jože Lavrič Cascio, Nova
vas 46, Nova vas.
Pogrešani Anton Cimperman se je po podatkih predlagatelja v letu 1866 poročil na naslov, Lašiče
(Velike Lašče), Karlovica 9, in nato ponovno leta 1869
na isti naslov, kar je razvidno iz župnijske knjige župnije
Bloke. Zaradi smrti njegove prve žene se je nato tri leta
pozneje poročil z njeno sestro in se z njo okrog leta 1870
preselil v Ameriko, kjer naj bi umrl leta 1890.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega Antona Cimpermana, da to sporočijo sodišču v roku
3 mesecev od objave tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 8. 7. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Apatič Ksenija, Pot ob Črncu 3A, Beltinci, zavarovalno polico, št. 50500083688, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gne-334017
Belak Anita, Arclin 51C, Celje, zavarovalno polico,
št. 50500007631, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gno-334032
Cvetkovski Krume, Šarhova ulica 101, Maribor, zavarovalno polico, št. 70000011950, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnz-334046
Djurić Žarko, Albrehtova učica 99, Škofljica, zavarovalno polico, št. 50500059910, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnw-334024
Džankić Alija, Ljubljanska c. 51, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 0104004201, izdala zavarovalnica
AS d.d. gnx-334048
Gojkošek Daniel, Hajdose 42B, Hajdina, zavarovalno polico, št. 50500003562, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnc-334044
Grubar Peter, Ob Težki vodi 73, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500104565, izdala zavarovalnica
AS d.d. gny-334047
Kovač Samo, Domadenikova ulica 11, Limbuš, zavarovalno polico, št. 50500094668, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnp-334031
Milak Stanislav, Bakovci, Ob potoku 9, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 50500053612, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-334033
Ovsenek Helena, Tavčarjeva ul. 24, Radovljica, zavarovalno polico, št. 164 - 1121197, izdala zavarovalnica
Maribor. gnf-334045
Paškulin Samo, Blatna Brezovica 85, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500065443, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnk-334036
Pogorelčnik Nadja, Srednji Dolič 10A, Mislinja, zavarovalno polico, št. 70000008753, izdala zavarovalnica
KD d.o.o. gns-334028

Spričevala preklicujejo
Bojanec Sandra, Vaška cesta 107, Uršna sela, indeks, št. 18060014, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana.
gnb-334020
Rakita Gea, Orožnova 6, Celje, indeks, izdala Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, leto
izdaje 2013. gne-334042
Rogelj David-Vinko, Zgornje Jezersko 20, Zgornje
Jezersko, spričevalo, NPK gozdarski sekač, izdala Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, izdano leta
2009. gnr-334029
Rogelj David-Vinko, Zgornje Jezersko 20, Zgornje
Jezersko, spričevalo, NPK gozdarski traktorist, izdala
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, izdano
leta 2009. gnq-334030

Siter Ana Marija, Grebenčeva cesta 4, Leskovec pri
Krškem, indeks, št. 18060208, izdala Filozofska fakulteta. gnx-334023

Drugo preklicujejo
BELLO d.o.o., Pod vinogradi 40, Straža, dovolilnico
št. 1267, oznaka države 070, Bosna in Hercegovina.
gnj-334037
BELLO d.o.o., Pod vinogradi 40, Straža, dovolilnico št. 1265, oznaka države 070 Bosna in Hercegovina.
gni-334038
Gams Miha, Tomšičeva ulica 51, Slovenj Gradec,
pomorsko knjižico, št. 000788, izdane z dne 11. 5. 2010.
gnu-334026
Gračner Karlo, Prapretno 2, Planina pri Sevnici,
študentsko izkaznico, št. 22120023, izdala Fakulteta za
šport. gng-334040
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.,
Celovška cesta 160, Ljubljana, izvod licence, št.
GE005971/00673/074, za avtobus z reg. oznako LJ
LPP-458. gne-334021
Krebelj Zdravko, Ostrožno Brdo 10A, Prem, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000109170, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnd-334043
Majnik Damjan, Mladinska ulica 10, Spodnja Idrija,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004602001,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnt-334027
Mehmedbegović Jasmin, Jurčkova cesta 154, Ljub
ljana, preklic voznikove kartice št. 1070500027151000.
gnc-334019
Naumovski Monika, Šarhova ulica 26, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20090269, izdala Pravna fakulteta. gny-334022
Randjelovič Marko, Skokova ulica 8, Kranj, študentsko izkaznico, št. 23122131, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnf-334041
Rebernik Teja, Užiška 12, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 18120601, izdala Univerza Ljubljana.
gnh-334039
Romih Jože, Selce nad Blanco 9, Blanca, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500028867000, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnl-334035
Slobodan Madžarević Izda Vesna, Čužnja vas 14,
Trebelno, vpisni list za čoln IZ-18-14, izdajatelj URSP,
izpostava Izola. gnm-334034
Šneberger Matjaž, Neubergerjeva ulica 22, Ljub
ljana, tahografsko kartico, št. 1070500029726000, izdal
Cetis Celje, d.d. gnd-334018
TAJGA, d.o.o., Šutna, Šutna 54, Žabnica, dovolilnico za prevoz blaga, št. 1091756, za in v Rusijo, tretja
z oznako 643/11. gnv-334025
VEHERE d.o.o., Hrastje 14D, Limbuš, taksi nalepko , št. licence 0004612/04963/764/009, veljavnost do
31. 5. 2012. gnf-334016

Stran

1764 /

Št.

56 / 25. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

1729

Javne dražbe

1744

Razpisi delovnih mest

1751

Druge objave

1752

Objave po Zakonu o političnih strankah

1759

Zavarovanja terjatev

1759

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1760
1760
1760
1761
1762

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1763
1763
1763
1763

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

