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Javni razpisi

Št. 430-279/2014/7 Ob-3262/14

Obvestilo
o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge  

in spremembah razpisne dokumentacije
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 8. 8. 2014 

v Uradnem listu RS, št. 61/14 objavilo Javni razpis 
za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega 
dialoga z državljani tretjih držav, št. 430-279/2014, 
ki se financira iz Evropskega sklada za vključevanje 
državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za no-
tranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne 
dokumentacije, z dne 20. 8. 2014“.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3295/14
Spremembe

V vsebini javnega razpisa Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za 
bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene 
tehnološko inovativnim projektom (P1B TIP 2014), ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 30. 5. 
2014, Ob-2613/14, se spremembe nanašajo na nasle-
dnje točke Javnega razpisa:

4. Višina garancijskega in subvencijskega poten-
ciala

Se v celoti nadomesti z:
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje ga-

rancij je 17.743.538,82 EUR. Od tega je predvideno:
– 13.247.326,08 EUR izdajanju garancij za MSP-je 

5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva 
vložitve vloge),

– 4.496.212,74 EUR pa je namenjeno izdajanju 
garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana 
manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za 
subvencioniranje obrestne mere je 5.323.000,00 EUR. 
Od tega je predvideno:

– 3.904.000,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so 
registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

– 1.419.000,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je 

(podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vlo-
žitve vloge).

9. Roki za predložitev vlog
Se v celoti nadomesti z:
Roki za predložitev vlog so: 20. 6., 21. 7., 5. 9. 

2014, 5. 10. 2014 in 5. 11. 2014.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum 
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Javni razpis bo odprt do 5. 11. 2014 oziroma do 
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 5. 11. 2014, bo Sklad objavil 
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo prispele po 5. 11. 2014 ali na roke 
za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot pre-
pozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 10030-725/2014/2 Ob-3298/14

Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUO-
PP-A, 36/08, 58/09, (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 in 38/14 
– ZIPRS1415-A), Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS1415/ 
(Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – 
ZSDH-1, 38/14) Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) 
ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delav-
cev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 23/06, 72/07, 38/14) Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport objavlja

javni razpis
pripravniških mest v javnih šolah  

in vrtcih za leto 2014/2015
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
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ministrstvo), razpisuje volonterska pripravniška mesta 
v javnih šolah in vrtcih, in sicer:

1.1. 200 volonterskih pripravniških mest v javnih 
osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim progra-
mom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za 
učence, srednjih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani 
v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja, za opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela vzgojitelja, učitelja, svetovalnega delavca ali knji-
žničarja, in

1.2. 47 volonterskih pripravniških mest v javnih vrt-
cih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgo-
je in izobraževanja v programih za predšolske otroke, 
in sicer:

1.2.1. 42 volonterskih pripravniških mest za opra-
vljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgo-
jitelja,

1.2.2. 5 volonterskih pripravniških mest za opravlja-
nje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih 
otrok oziroma svetovalnega delavca.

2. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko 

kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka 
izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene 
izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ali vrtcu, imajo 
manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju 
vzgoje in izobraževanja in jim bo ravnatelj določil ustre-
znega mentorja, ki ga bodo izkazali na Prijavnici na raz-
pis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah. Mentorja 
določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo 
delo, za katero se bo pripravnik usposabljal. Mentor 
mora imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
tri leta naziv mentor.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navede-
nih pogojev, bodo zavrnjene.

3. Merila za ocenjevanje in oblikovajne prednostne-
ga vrstnega reda za

3.1. volonterska pripravniška mesta v javnih osnov-
nih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, 
šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učen-
ce, srednjih šolah in dijaških domovih, za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja, učitelja, sve-
tovalnega delavca ali knjižničarja

Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva 
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonter-
skih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri 
kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli 
večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu 
uvrščeni na prvih 200 mest.

Merilo Možno število 
točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov  
na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplome oziroma magistrskega dela)  
v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim 
kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje  
za pripravnika.

10

Pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška izobrazba
Po kriteriju pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe pridobijo  
2 točki kandidati, ki glede na pripravniško mesto, na katerega kandidirajo, izpolnjujejo 
z zakonom  
in drugimi predpisi določene pogoje o pedagoški, pedagoško-andragoški ali specialnopedagoški 
izobrazbi.
Upošteva se ustrezen študijski program za pridobitev izobrazbe ali ustrezen študijski program 
izpopolnjevanja.

2
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Merilo Možno število 
točk

Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo  
že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v šolah in niso dosegli zadostnega števila 
točk za razporeditev na pripravniško mesto. 1
SKUPAJ 13

3.2. volonterska pripravniška mesta v vrtcih
3.2.1. Če bo za opravljanje volonterskega priprav-

ništva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela po-
močnika vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot je 
razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo ime-
li prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi obja-
vljenih meril dosegli večje število točk in bodo na pred-
nostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 42 mest.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-
den po naslednjih merilih:

Merilo Možno število 
točk

Šolski uspeh
Kriterij šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem 
obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnem izpitu.
Upošteva se splošni učni uspeh v izobraževalnem programu, s katerim kandidat izpolnjuje  
vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.

23

Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo  
že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v vrtcih in niso dosegli zadostnega števila 
točk za razporeditev na pripravniško mesto. 1
SKUPAJ 24

Če bo kandidatov, ki bi se glede na enako število 
doseženih točk uvrstili na zadnje mesto za razporeditev 
volonterskih pripravniških mest pomočnika vzgojitelja, 
več, bo kot dodatni kriterij upoštevana povprečna ocena 
zadnjega letnika srednjega strokovnega oziroma splo-
šnega izobraževanja.

3.2.2. Če bo za opravljanje volonterskega pripravni-
štva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgo-
jitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca 
prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonter-
skih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izberi 
kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli 
večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu 
uvrščeni na prvih 5 mest.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-
den po naslednjem merilu:

Merilo Možno število 
točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov  
na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplome oziroma magistrskega dela)  
v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim 
kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje  
za pripravnika.

10

Ponovna prijava
Po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo  
že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest v vrtcih in niso dosegli zadostnega števila 
točk za razporeditev na pripravniško mesto. 1
SKUPAJ 11

Če bo na volonterska pripravništva (iz točke 1.1., 
1.2.1 in 1.2.2 razpisa) v okviru izbora izmed vlog pri-
spelih za opravljanje volonterskega pripravništva, raz-
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porejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih 
pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pri-
pravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku, nave-
denem v 7. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate na 
volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapol-
nitve razpisanih mest oziroma do objave naslednjega 
razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov, ki bodo 
prej prispele.

4. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed stro-

kovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pri-
pravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v vr-
tec oziroma šolo, kjer imajo zaposlenega ustreznega 
mentorja.

5. Okvirna višina sredstev
V strošek volonterskega pripravnika:
– iz točke 1.1. razpisa je vključeno povračilo stro-

škov za prehrano med delom in za prevoz na delo in 
z dela ter dodatek za delo s pripravnikom,

– iz točke 1.2.1. in 1.2.2 razpisa je vključeno po-
vračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz 
na delo in z dela.

Ocenjena višina sredstev, ki jih je ministrstvo name-
nilo za financiranje opravljanja volonterskega priprav-
ništva je 383.199,00 EUR. Sredstva so zagotovljena 
v proračunu Republike Slovenije za leti 2014 (ocenje-
no: 80.935 EUR) ter 2015 (ocenjeno: 302.264 EUR), 
in sicer:

– na ukrepu 3311-11-0004 Izvajanje osnovnošol-
skih programov, proračunski postavki 667210 Dejavnost 
osnovnega šolstva in ukrepu 3311-11-0006 Izvajanje de-
javnosti zavodov za usposabljanje, proračunski postavki 
667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 
206.760 EUR, skrbnika proračunskih postavk sta Boris 
Zupančič in mag. Polona Šoln Vrbinc,

– na ukrepu 3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih 
izobraževalnih programov, proračunski postavki 667610 
Dejavnost srednjega šolstva in ukrepu 3311-11-0008 
Izvajanje dejavnosti dijaških domov, proračunski po-
stavki 667310 Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 
137.840 EUR, skrbnica proračunske postavke je dr. 
Alojzija Slavica Černoša,

– na ukrepu 3311-11-0001 Izvajanje predšolske 
vzgoje za ranljive skupine, proračunski postavki 873610 
Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih 
vrtcih, ocenjeno 38.599 EUR, skrbnica proračunske po-
stavke je Vida Starič Holobar, konto 4133 – tekoči trans-
feri v javne zavode.

6. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje 
volonterskega pripravništva

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce in dokazila:

6.1. Vloga za opravljanje volonterskega pripravni-
štva v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim 
program, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih 
za učence, srednjih šolah, dijaških domovih za opravlja-
nje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja, učitelja, 
svetovalnega delavca ali knjižničarja:

– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec); 
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na 
Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma 
šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem 
mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom 
vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opra-

vljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem 
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev 
oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kandidat, ki je že opravljal vzgojno-izobraževalno 
delo kot strokovni delavec in ima manj kot šest mesecev 
tovrstnih delovnih izkušenj, mora prijavi priložiti fotokopi-
jo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe v skladu 
s katero je opravljal vzgojno-izobraževalno delo.

6.2. Vloga za opravljanje volonterskega pripravni-
štva v vrtcih:

– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec); 
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na 
Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma 
šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem 
mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom 
vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spri-
čevalo),

– fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi, 
če kandidat kandidira za pripravniško mesto pomočnika 
vzgojitelja,

– fotokopija spričevala zadnjega letnika srednjega 
strokovnega oziroma splošnega izobraževanja, če kan-
didirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja,

– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opra-
vljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi, če kandidat 
kandidira za pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih 
otrok ali svetovalnega delavca,

– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem 
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev 
oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kandidat, ki je že opravljal vzgojno-izobraževalno 
delo kot strokovni delavec in ima manj kot šest mesecev 
tovrstnih delovnih izkušenj, mora prijavi priložiti fotokopi-
jo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe v skladu 
s katero je opravljal vzgojno-izobraževalno delo.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po 
pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripi-
som »Ne odpiraj – Pripravništvo v vrtcih in šolah za leto 
2014/2015«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom 
kandidata, najkasneje do 10. 9. 2014. Prijava se šteje za 
pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji 
dan prijave, t.j. 10. 9. 2014.

Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno pri-
spelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in 
bodo zavržene.

8. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-

stopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisi-
ja), ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost 
in šport (v nadaljevanju: minister). Ker se pričakuje večje 
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število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno 
zaporedno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne 
komisije, z zadnjim zaporednim odpiranjem v roku 8 dni 
od predvidenega zadnjega roka vložitve, t.j. do 18. 9. 
2014. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja po-
polnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi 
dokumenti, določeni v 6. točki. V primeru vlog s pomanj-
kljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni 
od odpiranja kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in način, ki je določen 

v 7. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih 

zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog.

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

pogojev iz 2. točke razpisa in
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo prijavljenih 

kandidatov več, kot je razpisanih mest, ne bodo dose-
gli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih 
v 3. točki razpisa.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil 
minister.

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa

O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni 
s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od odpi-
ranja vlog. Hkrati bodo obveščeni kandidati, ki ne bodo 
izbrani.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od 
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno 
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, 
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

10. Sklenitev pogodbe
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni 

zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, za 
čas trajanja pripravništva sklenili pogodbe o opravljanju 
volonterskega pripravništva. Pogodba o opravljanju vo-
lonterskega pripravništva se sklene najkasneje do 30. 9. 
2014, z začetkom opravljanja volonterskega pripravni-
štva 1. 10. 2014.

Kandidatom, ki so že opravljali vzgojno-izobraže-
valno delo kot strokovni delavci in imajo manj kot šest 
mesecev tovrstnih delovnih izkušenj, se trajanje volon-
terskega pripravništva skrajša za že opravljeno vzgoj-
no-izobraževalno delo.

En izvod podpisane pogodbe o opravljanju volon-
terskega pripravništva vzgojno-izobraževalni zavod po-
šlje ministrstvu najkasneje do 15. 10. 2014. Če kandidat 
v roku, določenim z razpisom (30. 9. 2014), pripravni-
štvo odpove ali ne sklene pogodbe o opravljanju volon-
terskega pripravništva, razpisna komisija predlaga mini-
stru v izbor kandidata, ki je naslednji uvrščen na predno-
stnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok 
za podpis pogodb določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.

Pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva 
se lahko v primeru, da se pripravnik in vzgojno-izobra-
ževalni zavod tako dogovorita, sklene tudi s krajšim 
delovnim časom od polnega. V tem primeru morata 
stranki pogodbo za opravljanje volonterskega priprav-
ništva s krajšim delovnim časom od polnega skleniti za 
najmanj 20 ur tedensko.

Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva 
preneha pred časom, določenim v pogodbi, z dnem, 
ko volonterski pripravnik uspešno opravi strokovni izpit 
za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraže-
vanja.

V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se 
medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi 
o opravljanju volonterskega pripravništva.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo raz-

pisa, prijavni obrazec in obrazca pisnih izjav kandidata, 
je na voljo na spletnih straneh ministrstva, http://www.
mizs.gov.si/ (rubrika Javne objave in razpisi/Javni raz-
pisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Ko-
vačič (tel. 400-57-38) ali pišete na elektronski naslov: 
katja.kovacic@gov.si.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5441-5/2014-10 Ob-3300/14

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25, 
z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1783/1999 (Uradni list R, št. 210/06, str. 1, 
z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe 
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list 
RS, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Nacionalnega 
strateškega referenčnega okvira 2007–2013 (št. CCI 
2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007), Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007SI161PO001 z dne 
27. 8. 2007, 19. 4. 2011 in z dne 19. 12. 2013), Zako-
na o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 
56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 
48/09, 8/10 ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 46/13 
– ZIPRS1314-A), Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Uredbe o izvaja-
nju 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 ZIPRS1011 in 
3/13), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 
– ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in sklepa 
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Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja št. OP RR/3/3/009-0-MIZŠ z dne 
27. 8. 2014 o potrditvi instrumenta, objavlja Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport

javni razpis za izbor operacij
za sofinanciranje investicij v javno  

športno-rekreacijsko infrastrukturo – V  
Razpis delno financira Evropska unija  

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  
in se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov  

za obdobje 2007 do 2013, razvojne 
prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih 

potencialov, prednostne usmeritve 
Športno-rekreacijska infrastruktura

1. Naziv in sedež posredniškega telesa oziroma 
izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega pro-

grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ob-
dobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR 2007–2013), 
razvojne prioritete „Povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov“ in prednostne usmeritve »Športno-rekrea-
cijska infrastruktura«.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij 
v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v tu-
rističnih destinacijah nudila možnost za nastanek no-
vih produktov turistične ponudbe, kar zahteva urejeno 
okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007 – 
2013. Sofinancirali se bodo objekti državnega oziroma 
regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj 
turizma. Objekti morajo biti primerni za organizacijo raz-
ličnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, 
ki pritegnejo veliko število obiskovalcev, pa tudi za vse 
kategorije uporabnikov, tako za programe športne re-
kreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in 
vrhunskega športa.

Z izgradnjo športno-rekreacijske infrastrukture pri-
čakujemo povečanje atraktivnosti turističnih destinacij, 
dodatno ponudbo novih turističnih produktov na podro-
čju športnega turizma, izboljšano strukturo gostov, pove-
čano število dnevnih in stacionarnih gostov, gostinstva, 
trgovine in muzejske dejavnosti.

Projekt (v nadaljevanju: operacija) mora predsta-
vljati pomembno športno infrastrukturo, ki bo:

– zagotovila povečanje vadbenih površin na pre-
bivalca v turistični destinaciji ali zagotovila kakovostno 
športno tehnološko obnovo obstoječega objekta;

– zagotovila nova delovna mesta;
– omogočila organizacijo športnih prireditev na 

najvišjih ravneh in tudi prireditev na področju športne 
rekreacije.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
3.1. Prijavitelj
3.1.1. Na javni razpis se lahko prijavi lastnik nepre-

mičnine (pravna oseba javnega prava), ki je predmet 
prijave, ali njegov uradni pooblaščenec. Javni športni 
objekti so v skladu s 17. in 18. členom Zakona o športu 
za športno dejavnost opremljene in urejene površine 
in prostori, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih 
skupnosti.

3.1.2. Posamezna lokalna skupnost se lahko na 
razpis prijavi samo z enim projektom.

3.1.3. Za isti namen prijavitelj ni prejel drugih sred-
stev proračuna RS (slednje ne velja za športne objekte, 
ki so v lasti RS).

3.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
3.2.1. Vrednost investicije brez DDV in brez vredno-

sti zemljišča mora presegati 1,5 mio EUR in ne sme biti 
večja od 5 mio EUR.

3.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, 
da ima prijavitelj zagotovljena vsa potrebna sredstva 
za izvedbo operacije, kar se dokazuje z dokumenti iz 
tč. 10.2.7. Pričakovana višina sofinanciranja iz sredstev 
državnega proračuna za kohezijsko politiko na podlagi 
javnega razpisa ne sme presegati 673.260,00 EUR.

3.3. Ostali pogoji za kandidiranje
Predlagane investicije se morajo izvajati v Sloveniji 

in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
3.3.1. Skladnost investicije s predmetom in na-

menom javnega razpisa, skladnost prijave z razpisno 
dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko doku-
mentacijo.

3.3.2. Povečanje vadbenih površin na prebivalca 
v turistični destinaciji, kar se dokazuje z investicijsko 
dokumentacijo.

3.3.3. Zagotovljena bodo nova delovna mesta, kar 
se dokazuje z investicijsko dokumentacijo.

3.3.4. Za izvedbo investicije morajo biti pridobljena 
vsa zakonsko predpisana upravna dovoljenja za poseg 
v prostor, kot je to navedeno v tč. 10.2.5. tega razpisa.

3.3.5. Operacija ne sme biti predmet državne po-
moči.

3.3.6. Na nepremičnini, ki je predmet prijave za so-
financiranje (zemljišče, objekt) ne sme biti ustanovljena 
hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme.

3.3.7. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim pro-
gramom, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske do-
kumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06 in 54/10) in 55. členom Uredbe 1083/2006/ES 
ter Delovnim dokumentom št. 4, predložiti sklep ustre-
znega pristojnega organa prijavitelja o potrditvi predlo-
žene investicijske dokumentacije in zaznamek na inve-
sticijskem dokumentu, ki je predmet sklepa.

3.3.8. Ustvarjanje prihodkov na investiciji mora biti 
prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upošte-
vati določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES ter iz tega 
izhajajočih obvez za pripravo analize stroškov in koristi 
skladno z Delovnim dokumentom 4 – Navodilo za upo-
rabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi 
(v nadaljevanju: Delovni dokument 4).

3.3.9. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se iz-
vedba del še ni pričela izvajati (kot začetek izvedbe del 
se šteje prijava gradbišča pristojni delovni inšpekciji 
skladno z 82. členom Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odločba US in 57/12). Predlagatelj kot dokazi-
lo predloži fotografije lokacije, terena oziroma objektov, 
ki so predmet predlagane investicije (v fizični obliki ali 
na CD); v primeru, da je prijavitelj že začel z izvajanjem 
investicije pred navedenim možnim začetkom izvajanja, 
mora nujnost začetka izvedbe del upravičiti s posebno 
utemeljitvijo.

3.3.10. Določilo v tč. 3.3.9. ne omejuje začetka po-
stopka oddaje javnega naročila. Sklepi o izbiri izvajalca 
za GOI dela v postopkih javnega naročanja morajo biti 
pravnomočno veljavni najkasneje do 31. 1. 2015, v na-
sprotnem primeru ministrstvo odstopi od sklenjene po-
godbe o sofinanciranju.

3.3.11. Investicija mora biti zaključena najkasneje 
do 15. 8. 2015, pri čemer se za zaključek investicije šteje 
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datum podpisa dokazila o zanesljivosti objekta skladno 
z 92. členom Zakona o graditvi objektov.

3.3.12. Prijavitelj mora zagotavljati, da so v inve-
sticiji upoštevani omilitveni ukrepi OP RR 2007-2013: 
učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, 
trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje, 
kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo.

3.3.13. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do 
sofinancirane javne športne infrastrukture dostop širša 
zainteresirana javnost in da bo infrastruktura upora-
bljena v javnem interesu. Pri tem se morajo morebitne 
dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke, izvajati in dodeliti na 
pregleden način, kar se dokazuje z investicijsko doku-
mentacijo.

3.3.14. Prijavitelj v vlogi, s katero je kandidiral na 
preteklih javnih razpisih ministrstva za sofinanciranje 
investicij v javno športno infrastrukturo, ni navedel za-
vajajočih pomembnih podatkov. Šteje se, da je prijavitelj 
v vlogi na preteklih javnih razpisih navedel zavajajoče 
pomembne podatke, če je to do dne podpisa pogodbe 
o sofinanciranju ugotovljeno s pravnomočno odločbo 
ali sodbo.

Prijave prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
kandidiranje, se zavrnejo.

Izpolnjevanje vseh pogojev se bo preverjalo pred iz-
dajo sklepa in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. 
Kolikor se pred podpisom pogodbe ugotovi, da pogoji po 
tem javnem razpisu niso izpolnjeni, ima ministrstvo pra-
vico, da odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

4. Merila za izbor operacij prijaviteljev, ki izpolnjuje-
jo pogoje javnega razpisa:

Prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidira-
nje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih 
meril:

MERILO Št.
točk

I. URESNIČEVANJE CILJEV OP RR 2007-2013, POSEBEJ POMEMBEN PRISPEVEK  
H GOSPODARSKI RASTI IN RAZVOJU 40

1. Skladnost z Zakonom o športu (5. in 7. člen) 23
2. Pozitivni multiplikacijski vpliv na razvoj turistične destinacije, še posebej prispevek k njeni 

prepoznavnosti in ustvarjanju delovnih mest 17

II. PREDNOSTNA MERILA 24
1. Regionalni kriterij 20
2. Vplivi na horizontalne politike 4

III. KVALITETA PROJEKTA 15
1. Kazalniki finančne analize projekta 8
2. Zanesljivost in učinkovitost poslovanja investicije 4
3. Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati 3

IV. IZVEDLJIVOST 9
1. Realnost terminskega plana izvedbe operacije 5
2. Organizacija izvedbe operacije 4

V. PROJEKTI MORAJO IZKAZOVATI JASNO IN NEPOSREDNO PODPORO RAZVOJU 
TURISTIČNI IN DRUGIM DEJAVNOSTIM 8

1. Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RR 2007–2013 8
VI. VEČNAMENSKOST OBJEKTA 2

1. Ustreznost za športne panoge 2
VII. SPODBUJANJE IN PREVERJANJE ZASEBNEGA INTERESA OB UPOŠTEVANJU  

NAČELA NUJNOSTI 2

1. V izvajanje operacije je vključen zasebni partner (vrednost sofinanciranja mora biti minimalno 
30 % vrednosti investicije brez DDV) 2

SKUPAJ 100

Osnova za ocenjevanje so podatki iz obrazca 
MIZŠ-ESRR-JR (tč. 10.1), ki je del razpisne dokumen-
tacije, in investicijskega dokumenta, ki mora biti obvezno 
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izdelan na osnovi predpisane metodologije v skladu 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).

V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne, ustre-
zno označene in popolne prijave, ki jih bodo predložili 
prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa. Popolnost 
se šteje, da so vloge formalno popolne.

Največje možno število točk je 100. Izbrana bo pri-
java, ki bo dosegla največ točk.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinan-
ciranje je 60 točk.

Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja pri-
jav, se bo pripravila prioritetna lista prijav.

V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako 
število točk, se kot dodatno merilo izbora najprej upo-
števa doseženo število točk pri merilu Regionalni kriterij 
(1. točka II. sklopa meril). Če bodo prijave iz istih regij, 
se bo kot dodatno merilo izbora nadalje upoštevalo še 
doseženo število točk pri merilu Skladnost z Zakonom 
o športu (1. točka I. sklopa meril).

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni raz-
pis:

Javni razpis za izbor operacij delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencia-
lov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infra-
struktura.

Predvidena višina sredstev za javni razpis je največ 
do 673.260,00 EUR, in sicer:

– 572.271,00 EUR s PP 693810 – Športno-rekre-
acijska infrastruktura – ESRR- 07-13 – EU udeležba 
– (85,00 %),

– 100.989,00 EUR s PP 695110 – Športno-rekre-
acijska infrastruktura – ESRR- 07-13 – SLO udeležba 
– (15,00 %).

Skupina projektov 3330-13-S002.
Za proračunsko leto 2015 je po tem javnem razpisu 

skupno namenjenih 673.260,00 EUR.
V skladu s sklepom vlade št. 5440-6/2014/3 od 

27. 3. 2014 lahko Ministrstvo do sklenitve pogodbe 
odstopi od sofinanciranja projekta, iz razlogov, ker zanj 
v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe.

Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da pred-
metni javni razpis do izdaje sklepov o (ne)izboru kadar-
koli prekliče.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sred-
stva

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana pro-
računska sredstva, je proračunsko leto 2015.

Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti dostavljen 
najkasneje 15. oktobra 2015.

7. Delež sofinanciranja:
Najvišji možni delež sofinanciranja se določi z upo-

števanjem določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES in 
finančnega izračuna, skladnega z Delovnim dokumen-
tom št. 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izde-
lavi analize stroškov in koristi, vendar je lahko največ 
673.260,00 EUR.

8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 85,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 15,00 %.

9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih 
javnih izdatkih:

Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
10. Vsebina prijave:
Popolna prijava mora vsebovati:
10.1. Obrazec MIZŠ-ESRR-JR s podatki o investici-

ji, ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan 
in ožigosan dokument ter na CD):

10.1.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
10.1.2. Podatki o operaciji
10.1.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje in-

vesticije
10.1.4. Finančni načrt investicije po stroških
10.1.5. Utemeljitev investicije z vidika prispevka 

razvojnim ciljem
10.1.6. Stopnja pripravljenosti investicije
10.1.7. Časovni načrt izvajanja investicije
10.1.8. Organizacija izvajanja investicije
10.1.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smer-

nicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov 
in koristi, Delovni dokument št. 4 (9a ali 9b).

10.1.10. Naslovnica za kuverto
10.2. Priloge:
10.2.1. Izjava prijavitelja, da na nepremičnini, ki 

je predmet prijave za sofinanciranje (zemljišče, objekt) ni 
ustanovljena hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme,

10.2.2. Sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji 
investicijskega programa;

10.2.3. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove, 
kolikor je ta potrebna;

10.2.4. S sklepom potrjen investicijski program, iz-
delan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripra-
vo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 55. čle-
nom Uredbe 1083/2006/ES ter Delovnim dokumentom 
št. 4, ki ne sme biti starejši kot eno leto;

10.2.5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje;
10.2.6. Projektna dokumentacija – vodilna mapa 

k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;
10.2.7. Dokazila o ostalih virih financiranja (pogod-

ba, vključitev lastnih sredstev v proračun občine- NRP);
10.2.8. Strategija razvoja turistične destinacije – iz-

vleček iz regionalnega razvojnega programa;
10.2.9. Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja 

lokacije (15 x 20 cm) na kateri se bo izvajala operacija 
z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri 
dni pred oddajo prijave na razpis;

10.2.10. Utemeljitev o nujnosti začetka izvedbe del, 
v primeru, da je prijavitelj že začel z izvajanjem investici-
je pred navedenim možnim začetkom izvajanja;

10.2.11. Licenca panožnega športnega centra, ki jo 
izda OKS skladno z dokumentom št. 30304-1-8/9 – Po-
goji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne 
športne centre.

11. Način prijave in roki, do katerih morajo 
biti predložene prijave za dodelitev sredstev:

Celoten postopek prijave je opisan v razpisni doku-
mentaciji, ki jo najdete na spletni strani http http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_
okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_raz-
pisi/. Dokumentacija v prijavi naj bo zložena po vrstnem 
redu iz tč. 10.

Popolna prijava mora biti dostavljena na naslov: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana do vključno 14. 10. 2014 do 
10. ure v vložišče ministrstva, ne glede na način dostave 
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti prilepljen obrazec 
10. 1. 10 iz razpisne dokumentacije. Prijav, ki ne bodo 
prispele pravočasno ali bodo neustrezno označene, ne 
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bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene ter vr-
njene prijavitelju.

12. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranje prispelih prijav bo javno in se bo pričelo 

14. 10. 2014 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport, Ljub ljana, Masarykova 16.

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v 
nadaljevanju: strokovna komisija) bo v roku osmih dni 
od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih 
prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne pri-
jave, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, 
bodo zavržene. Neustrezno označene in nepravočasno 
prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo s skle-
pom zavržene ter vrnjene prijavitelju.

Strokovna komisija nato popolne prijave sprej-
me v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu mini-
stru predlaga projekte, ki naj se po javnemu razpisu 
financirajo. Obrazložen sklep ministra o izbiri, zavrnitvi 
ali zavržbi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki 
bodo sodelovali v javnem razpisu.

13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa pisno 
obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

Prijavitelji, ki bodo na podlagi prioritetne liste pri-
jav upravičeni do sofinanciranja prijavljene investicije, 
bodo prejeli sklep o izboru, pri čemer pridobijo sredstva 
s podpisom pogodbe o sofinanciranju s strani obeh po-
godbenih strank. Če ministrstvo po izdaji sklepa o izbo-
ru, a pred podpisom pogodbe o sofinanciranju ugotovi, 
da je prijavitelj podal napačne ali zavajajoče podatke 
v prijavi, si ministrstvo pridržuje pravico do odstopa od 
podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od pre-
jema sklepa ministra o izboru sproži upravni spor z vlo-
žitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 
Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje 
po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba 
vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena od-
dana na pošto. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi izvajalci.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija (navodila in obraz-

ci) je na voljo na spletnem naslovu http://www.
mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/jav-
ni_razpisi/.

Dodatne informacije so na voljo tudi po e-pošti na 
naslovu esrr-sti.mss@gov.si. Kontaktna oseba je Mojca 
Plestenjak, 01/400-52-28.

Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni 
na spletni strani ministrstva in se smatrajo za del razpi-
sne dokumentacije.

15. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje:

Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upo-
števati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpol-
njeni pogoji, določeni v tem zakonu.

16. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. 
in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa 
upravljanja:

Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju 
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES 
in Navodila organa upravljanja za informiranje in ob-

veščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike-2007-2013).

17. Morebitno dopolnilno financiranje: skladno 
z drugim odstavkom 34. člena Uredbe št. 1083/2006/ES 
dopolnilno financiranje ni predvideno.

18. Upravičeni stroški, obdobje upravičenosti, do-
kazila za izkazovanje stroškov

V okviru razpisa se sofinancirajo upravičeni stroški 
gradnje nepremičnin, oprema ter informiranje in obve-
ščanje.

Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, 
stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovo-
ljenja in komunalne priključke.

Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2007 do 
15. 10. 2015

Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2007 do 
31. 12. 2015.

Zaključek investicije najkasneje 15. 8. 2015.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila 

za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Na-
vodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 
izvajanje operacij ESRR, ki so del javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter bodo sestavni del pogodbe 
o sofinanciranju.

19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Upravičenec mora za operacijo voditi predpisano 
dokumentacijo in jo hraniti do konca leta 2020.

Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem doku-
mentacije, ki dokazuje upravičenost stroškov in izvedbo 
aktivnosti. Hraniti mora:

– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
– vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj 

z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo 

sredstev za posamezne aktivnosti operacije v ločenem 
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zago-
tovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Enako 
je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta.

20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji, posredniškemu telesu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom:

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. Nadzor 
se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republi-
ke Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije 
(v nadaljevanju: nadzorni organi).

Upravičenec mora nadzornim organom predložiti 
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov operacije, katere sofi-
nanciranje je predmet tega javnega razpisa ter omogo-
čiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke 
v zvezi z izvajanjem operacije. V primeru, da se v okviru 
nadzora ugotovi, da je upravičenec nenamensko in ne-
pravilno porabil sredstva, bo upravičenec dolžan vrniti 
sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi.

21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:

Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede 
sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 
1083/2006/ES in o spremembah operacije obveščati mi-
nistrstvo. Upravičenec mora zagotoviti, da v roku pet let 
od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb 
operacije, kar je posledica spremenjenih značilnosti la-
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stništva dela infrastrukture ali prenehanja pro izvodne 
dejavnosti in kar vpliva na značilnosti ali pogoje izvaja-
nja operacije ali kar podjetju ali javni organizaciji podeli 
neupravičeno prednost. Slednje ne velja za operacijo, 
ki se po koncu izvajanja bistveno spremeni zaradi pre-
nehanja pro izvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni 
posledica goljufij.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj 
ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov 
financiranja (prepoved dvojnega financiranja).

Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj prejel sred-
stva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja, 
lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odsto-
pi od pogodbe ter zahteva vračilo sredstev v višini vseh 
izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije.

Kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo sofinanci-
ranja, bo ministrstvo zahtevalo vračilo preveč izplačanih 
sredstev.

23. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje 
financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem 
dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo 
obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operaci-
je, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna 
komisija odpre, so informacije javnega značaja razen 
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslov-
ne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ura-
dni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno 
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dosto-
pne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na 
posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se 
nanašati na celotno prijavo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-3269/14

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, 
št. 17/14; v nadaljevanju: EZ-1), Uredbe o zagotavlja-
nju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09, 57/1 in 17/14 – EZ-1; v nadaljevanju: 
uredba), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13; v nadaljevanju: Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnika 
o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obno-
vljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 
58/12 in 17/14 – EZ-1; Pravilnika o spodbujanju URE in 
OVE), Sheme državne pomoči »Spodbujanje učinkovi-
te rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – re-

gionalna pomoč« (št. priglasitve SA. 34281(2012/X)) in 
Programa za doseganje prihrankov energije pri konč-
nih kupcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada št. 3600-7/2013-4 z dne 
29. 11. 2013 ter Pravilnika o spremembah Pravilnika 
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Uradni list RS, št. 62/13; v nadaljevanju 
Pravilnik o metodah), Energija plus d.o.o. (v nadalje-
vanju: sofinancer), objavlja

javni razpis PURE 2014
nepovratne finančne spodbude za ukrepe  

v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-

tne finančne spodbude v skladu z uredbo: Energija plus 
d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14; v nada-

ljevanju: EZ-1), Uredba o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 
57/1 in 17/14 – EZ-1; v nadaljevanju: uredba), Pravil-
nik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1; 
Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Shema državne 
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. pri-
glasitve SA. 34281(2012/X)) ter Pravilnik o spremembah 
Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 62/13; v nada-
ljevanju Pravilnik o metodah), in Program za doseganje 
prihrankov energije pri končnih kupcih, potrjen s strani 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
št. 3600-7/2013-4 z dne 29. 11. 2013.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki za-
gotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na 
območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

A. Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplo-
tnih črpalk in drugih naprav za pro izvodnjo toplote iz 
OVE

B. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov raz-
svetljave

C. Programi izvajanja energetskih pregledov
D. Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote
E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih 

pogonov
F. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli 

na lesno biomaso ali zemeljski plin
G. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa 

in upravljanja z energijo pri upravljavcih
H. Obnova posameznih elementov ali celotnega 

zunanjega ovoja stavb.
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec 

naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljeva-
nju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in 
izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izve-
deni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem razpisu.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le inve-
sticije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju 
URE in OVE.

4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sred-
stev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki 
so predmet javnega razpisa, znaša 682.614,00 EUR.
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5. Upravičeni ukrepi: namen sofinanciranja so ukre-
pi, navedeni v točki 3 tega razpisa. Cilj razpisa je po-
večana učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo 
sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije 
v primerjavi s splošno vgrajeno opremo.

6. Upravičeni stroški
Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži pri-

znanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne 
finančne spodbude. Zato je pomembno, da so priznani 
stroški natančno opredeljeni. Višina spodbude se določi 
v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE.

Med upravičene stroške spada tudi priprava projek-
tne dokumentacije, ki se nanaša na predviden ukrep in 
je nanj neposredno vezana. Prizna se upravičeni strošek 
v višini 3 % od upravičene investicije, vendar ne več kot 
1.000,00 €.

Neupravičeni stroški:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od 

podanih omejitev upravičenih stroškov,
– stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo 

delež priznanih upravičenih stroškov,
– stroški demontaže opreme in odstranjevanja sta-

rih naprav,
– postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne 

opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsve-
tljavi),

– pri ukrepih vezanih na ovoj stavb so neupravi-
čen strošek krovsko kleparska dela, ki niso neposredno 
vezana na izvedbo nove fasade ali strehe predvide-
ne z Elaboratom energetske sanacije. Pri zamenjavi 
stavbnega pohištva se ohranijo enake lastnosti v smislu 
odpiranja in varnosti (vse ostale izboljšave oken, ki niso 
neposredno vezane na izboljšanje kvalitete okna/vrat iz 
vidika toplotnega upora, so neupravičen strošek),

– izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja 
(npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo kom-
primiranega zraka),

– DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki,
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing,
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj in uprav-

nega postopka, priprave vloge itd.
Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne 

bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav 
in prototipnih naprav.

7. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenec za dodelitev nepovratnih finančnih 

spodbud po tem javnem razpisu je ves javni sektor 
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki namerava izvesti 
začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obno-
vljive vire energije.

Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti 
prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinan-
ciranju investicije oziroma projekta, prepovedano so-
delovanje na razpisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil 
tak prijavitelj, bo zavrnjena. Ostalo razvidno iz razpisne 
dokumentacije.

8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: splošni 
in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.

9. Merila za izbiro investicij: razvidno iz razpisne 
dokumentacije.

10. Višina sofinanciranja
Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude 

znaša:
– za posamezne ukrepe A, B, C, E in F 20 % upra-

vičenih stroškov,
– za ukrep G 30 % upravičenih stroškov,
– za ukrep D 50 % upravičenih stroškov (ali največ 

5.000,00 € ali pa 44,5 €/MWh letnega prihranka ener-
gije),

– za ukrepe H (obnova strehe in stropa proti neo-
grevanemu podstrešju) 30 % upravičenih stroškov,

– za ukrepe H (obnova fasade) 25 % upravičenih 
stroškov,

– za ukrepe H (obnova poda/tla) 10 % upravičenih 
stroškov in

– za ukrepe H (obnova oken in vrat v ogrevanih 
prostorih) 25 % upravičenih stroškov.

Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo 
o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa o odobritvi 
sofinanciranja.

Nepovratna finančna spodbuda se upravičencu iz-
plača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s prilože-
nimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovod-
skimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obvezno-
sti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno 
razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi 
ukrepi iz javnega razpisa. Zahtevku morajo biti priložena 
dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter 
poročilo o izvedeni investiciji, ki podaja bistvene podatke 
o investiciji. Višina sofinanciranja je določena z višino 
v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povr-
nejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Obdobje upravičenosti stroškov: rok za zaklju-

ček investicije je 31. 5. 2015, sicer pravica do dodelitve 
nepovratne finančne spodbude preneha.

12. Postopek obravnave vlog: razvidno iz razpisne 
dokumentacije.

13. Rok in način prijave
Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva 

objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do 
1. 12. 2014. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 
najkasneje 9. 9. 2014, nato pa vsak naslednji delovni 
torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje 
izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izve-
deno 2. 12. 2014 oziroma do objave zaključka javnega 
razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne 
glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja 
zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najka-
sneje do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani: www.energijaplus.si. Dodatne informacije o raz-
pisu so na voljo na e-naslovu: pure@energijaplus.si.

Energija plus d.o.o.

Št. 407-240/2014 Ob-3258/14

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva 
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14), Odloka 
o proračunu Občine Brežice za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 101/13, 27/14) in priglasitvijo sheme državne pomoči 
št. M001-5880173-2014 pri Ministrstvu za finance, obja-
vlja Občina Brežice

javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini 

Brežice za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju na-

men A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih 

mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo 

podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih pro-
izvodov in storitev (v nadaljevanju namen C).
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D. Subvencioniranje najemnin v starem mestne 
jedru (v nadaljevanju namen D).

2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

130.000 EUR (postavka 4770 – sredstva za vzpodbuja-
nje podjetništva).

Namen A: 95.000 EUR
Namen B: 20.000 EUR
Namen C: 5.000 EUR
Namen D: 10.000 EUR
Skupaj: 130.000 EUR.

Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložlji-
vih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem. V primeru, da je za določen na-
men več sredstev kot pa je upravičenih vlog, se lahko 
sredstva prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj 
kot pa je upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju 
sredstev do najvišjega limita po posameznem namenu 
imajo namen B, C in D. Preostala sredstva se namenijo 
za namen A pri čemer imajo prednost t.i. start up pod-
jetja. Za »start up« podjetje se po tem razpisu smatrajo 
podjetja, ki so bila ustanovljeno po 15. 9. 2011 oziroma 
niso starejša od treh let računano od zadnjega dne za 
prijavo na razpis. Sredstva za namen A bodo razdeljena 
tako, da bodo upravičene investicije »start up« podjetji 
sofinancirane z dvakrat višjim deležem kot ostale.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni na-
meni

Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so 

investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali 
razširitev obstoječega obrata, spremembe pro izvodnega 
procesa ali pro izvoda v obstoječem obratu (s pomočjo 
racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in in-
vesticije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je 
prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

Investiranje v nakup nove pro izvodne in storitvene 
opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), 
zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe 
dejavnosti ali zaradi uvajanja novega pro izvodnega ozi-
roma storitvenega programa (bolj produktivne, racio-
nalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše teh-
nologije; izboljševanje kakovosti pro izvodov in storitev).

Sofinancira se investicije v obdobju od poteka prej-
šnjega razpisnega roka (16. 9. 2013) do zadnjega datu-
ma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 2014).Upošteva-
jo se le stalna sredstva, ne drobni inventar. Upoštevajo 
se računi brez DDV.

Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in 
ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne 
police, mize, stoli, omare, regali, pulti, itd.), kopirnih stro-
jev, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, promocijskih 
aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev itd), opreme 
za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni 
del zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, vrata itd.), 
nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske opreme, 
ogrevalne opreme, sanitarne opreme, čistilnih naprav, 
sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev za ure-
janje okolice.

Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno 

znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov inve-
sticije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije 
v višini do 40.000,00 € brez DDV.

Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in preje-
mnik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev 
za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči 

zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov 
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna 
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vre-
dnost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), ko-
likor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena 
maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vre-
dnost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), ko-
likor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev 
po tem razpisu.

Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz 
več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije 
presegati 4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti 
vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR 
(brez DDV).

V primeru leasinga se kot skupna višina investicije 
šteje celoten znesek predmeta leasing pogodbe, kot 
upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se štejejo 
dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju, za kate-
re mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni 
načrt.

Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, re-

aliziranih v obdobju od 1. 9. 2013 do 30. 8. 2014. Po-
samezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 
5 delovnih mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot 
5 novih delovnih mest se upošteva prvih 5 navedenih 
v vlogi. Za vsak novo odprto delovno mesto se lahko 
maksimalno dodeli do 200,00 €/ polni mesec nove za-
poslitve v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve za 
krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do sorazmer-
nega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe 
o zaposlitvi za najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih 
zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev 
v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem 
morajo biti upoštevani naslednji pogoji:

– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem 
projekta začetnih investicij,

– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju 
števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem 
preteklih dvanajstih mesecev,

– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 
2 leti.

Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj 
iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto 
delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali 
iz drugih virov.

Namen C:
Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo 

podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih pro-
izvodov in storitev v obdobju od 16. 9. 2013 do 15. 9. 
2014. Sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in 
tujih sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40 % upraviče-
nih stroškov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega 
prostora, stroški vpisa v razstavni katalog. Prijavitelj 
mora predložiti dokazila, da gre za inovativni produkt kot 
so npr. nagrade in priznanja za inovativnost.

Namen D:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prosto-

rov v starem mestnem jedru v obdobju 1. 9. 2013-30. 8. 
2014.

Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 
7 €/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo 
in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je 
do 100 m2.

Višina subvencioniranja:
Do 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 

do 2,8 €/m2.
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Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno 
pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem me-
stnem jedru.

V primeru, da vloge upravičencev presegajo raz-
pisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se 
znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.

Za območje starega mestnega jedra se šteje obmo-
čje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, ki so 
vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243,1246, 779/3, 
779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 231, 230, 
229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 67, 113, 
117, 122, 123, 663/2, 663/3 646, 641/1, 641/2, 634, 633, 
628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 679, 683, 686, 689, 
692, 695, 698, 701, 704, 1250, 1255, 1265, 1267, 1268.

Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini 
Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v pisarni št. 12 in se tako 
prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestne-
ga jedra, kar je pogoj za subvencijo.

4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena 

mikro in majhna enotna podjetja:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije 

na območju Občine Brežice ali
– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, 

kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri 
zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stal-
nim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na 
območju Občine Brežice.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega 
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, 
ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.

Pri namenu D so upravičenci mikro in majhna pod-
jetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru 
po 1. 7. 2012. Do subvencije niso upravičena podjetja, 
ki v starem mestnem jedru izvajajo dejavnost gostinstva 
in trgovine, razen trgovine z lokalnimi pro izvodi domače 
obrti in ekološko pridelane hrane.

Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni 
tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi 
pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu 
de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči do-
deljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega 
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni, 
občinski, sredstva unije) ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z iz-
vozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub jekti, 
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Ob-
čine Brežice.

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le 
z eno vlogo za posamezni namen in sicer za namen A z 
eno vlogo in za namen B z eno vlogo in ravno tako za 
namen C z eno vlogo oziroma namen D.

V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za 
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota 
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma 
je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.

Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva 
v Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih 
je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo po-
trebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. 
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso 
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.

Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred 
dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled do-
ločenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani 
članov komisije.

5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne 

narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja 
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2);
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3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava 
(Obrazec 3);

4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skla-
dno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od 
poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obra-
zec 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podje-

tnike, ki so investicijo financirali z leasingom – Obrazec 
7); in anuitetni načrt;

11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podje-
tnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – ko-
pija M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti 
– Obrazec 8);

12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov odpiranja 

novih delovnih mest, povezani z investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Dokumentacija, povezana z začetno investici-

jo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije
(eno izmed navedenih: investicijski elaborat, po-

slovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali grad-
beno dovoljenje, kopije računov itd.)

3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, pri-
ložijo se fotokopije;

5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla 
novo delovno mesto v obdobju od poteka prejšnjega 
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog, priložijo se fotokopije;

6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega ura-
da Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za 
obdobje od 1. 9. 2012.

7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obra-
zec 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega 

mesta z investicijo (Obrazec 9);
11. Vzorec pogodbe (parafiran)

Za namen C – Sofinanciranje stroškov povezanih 
z udeležbo podjetnikov na sejmih za predtsvitev inova-
tivnih pro izvodov in storitev

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-C);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu- spe-

cifikacija in izjava (Obrazec 3-C);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu ude-

ležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega raz-
pisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podje-
tnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za 

obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se 
fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
9. Vzorec pogodbe (parafiran).

Za namen D-Sofinanciranje najemnine v starem 
mestnem jedru

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu na-

jemnine za obdobje od 1. 9. 2013–30. 8. 2014
3. Predstavitev stroškov-subvencioniranje na-

jemnine (Obrazec 3-namen D);
4. Kopija najemne pogodbe
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 

oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
9. Vzorec pogodbe (parafiran)

7. Rok in način prijave: rok za prijavo je do vključ-
no 15. 9. 2014. Vlogo je potrebno poslati na naslednji 
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označe-
ne z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za 
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj 
podjetništva-2014« ter navesti za kateri namen se stran-
ka prijavlja (npr. Namen A). Na zadnji strani kuverte je 
potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge 
mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahte-
vani dokumentaciji.

8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev za 
razvoj podjetništva se posreduje prosilcem najkasneje 
v roku 15 dni od obravnave vlog. Na sklep o odobritvi 
sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Ob-
čine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se 
na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik 
pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse 
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. 
Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi 
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. 
Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja stro-
kovna komisija za obravnavo vlog.

9. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, www.bre-
zice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času ura-
dnih ur na sedežu Občine Brežice. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, 
tel. 07/620-55-52.

Občina Brežice

Št. 35020-0005/2014-11 Ob-3279/14

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/4-07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
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list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Statuta Občine Dol pri Ljub ljani (Uradni list RS, 
št. 48/10) Občina Dol pri Ljub ljani s sedežem v Dolu pri 
Ljub ljani 1, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo  

komunalno neopremljenih zemljišč  
v Dolu pri Ljub ljani

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno ze-

mljišče, ki obsega sledeče parcele:
parc. št. 34/2 (ID št. 1766-34/2-0),
parc. št. 34/3 (ID št. 1766-34/3-0),
parc. št. 34/9 (ID št. 1766-34/9-0),
parc. št. 33/10 (ID št. 1766-33/10-0),
parc. št. 234/2 (ID št. 1766-234/2-0),
vse k.o. Petelinje.
Parcele 34/2, 34/3, 34/9, 33/10 in 234/2, vse k.o. 

Petelinje se nahajajo v območju stavbnih zemljišč MR 
11/1 Sveta Helena. Investitor je pri izdelavi projektne 
dokumentacije dolžan upoštevati določila prostorskih 
aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, ki so pred-
met tega razpisa.

Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije 
dolžan upoštevati vrste dopustnih gradenj na zemljiških 
parcelah, ki so naslednje:

– stanovanjska gradnja ter gradnja objektov za bi-
vanje,

– gradnja za potrebe zdravstva, šolstva, varstva, 
socialnega skrbstva (npr. dom za starejše občane oziro-
ma dnevni center starejših), turizma in gostinstva,

– gradnja objektov za potrebe športa in rekreacije, 
za potrebe delovanja društev in organizacij,

– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, sakral-
nih objektov, širitev pokopališč in drugih objektov za 
potrebe, ki so dopustne po veljavnih prostorskih aktih.

Nepremičnine se prodajajo kot celota.
2. Cenitev zemljišča
Najnižja cena komunalno neopremljenih zemljišč, 

parc. št. 34/2, 34/3, 34/9, 33/10 in 234/2, vse k.o. Pete-
linje, ki so predmet prodaje, v skupni izmeri 8643,00 m2 
znaša 656.900,00 € brez vračunanega 22 % DDV.

3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali od-

dajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljub-
ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 Dol pri Ljub ljani, s pripisom 
»Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu 
pri Ljub ljani«.

Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov po-
šiljatelja ponudbe.

4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 

30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od 

cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija 
ponudbo izničila),

– podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se po-
nudnik strinja z razpisnimi pogoji,

– opis nameravane gradnje.

5. Varščina
Ponudbi za navedena zemljišča je treba priložiti po-

trdilo o plačilu varščine, ki znaša 32.000,00 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol 

pri Ljub ljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo 
ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo 
pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. 
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, 
imenovana s strani župana.

7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo 

izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – ku-

pljeno.
Drugi pogoji:
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za parcele, 

navedene v 1. točki razpisa in jo je potrebno nakazati na 
račun št. 01222-0100000473, do dneva izteka roka za 
zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnje-
na v 8 dneh po izbiri komisije brez obresti.

– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča 
umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.

– V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji iz-
polnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati naj-
ugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo 
dopolnijo.

– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija 
v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike.

– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno po-
godbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila 
o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne 
sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane 
varščine ne vrne.

– Občina Dol pri Ljub ljani si pridržuje pravico, da 
po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega 
izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino 
v 8 dneh od odločitve.

– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine sku-

paj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 
01222-0100000473, odprt pri Banki Slovenije, v osmih 
dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih 
rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razve-
ljavitev pogodbe, brez vračila varščine.

– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last 
in posest po plačilu celotne kupnine.

– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar Petre, na 
tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostin-
car@dol.si.

Občina Dol pri Ljub ljani

Št. 671-191/2013-26 Ob-3286/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letne-
ga programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Me-
stna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: MOL)
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2. javni razpis
za sofinanciranje programov in dodelitev uporabe 

prostora programom Letnega programa športa  
v MOL za leto 2014

1. Pomen izrazov- povzeti po Pravilniku o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 98/13)

Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadalj-
njem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na tem 
javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izva-
jalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega 
razpisa odobri tudi:

– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sesta-

vljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več 
programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja 
programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe 
določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo 
izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letne-
ga programa športa v MOL.

Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena 
v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategori-
ziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno 
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim siste-
mom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredu-
jejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez.

Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, 
atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika 
– ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesar-
stvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, na-
mizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smu-
čarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo.

Skupine športnih panog so štiri, v katerih so zdru-
ženi športi s sorodnimi značilnostmi:

– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v indi-
vidualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zve-
ze za naslov državnega prvaka;

– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v ko-
lektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zve-
ze za naslov ekipnega državnega prvaka;

– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne špor-
tno – rekreativne programe;

– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in 

nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavo-
da Šport Ljub ljana. V mreži javnih športnih objektov so 
tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju 
vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni 
program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih 
športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega pro-
grama športa lahko vključi tudi športne objekte v upra-
vljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva.

Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov 
obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin 
in se podrobneje opredeli z letnim programom športa.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v MOL in dodelitev uporabe prostora športnim društvom 
in športnim zvezam v športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov Letnega programa športa v MOL za leto 2014 in 
dodelitev uporabe prostora športnim društvom in špor-
tnim zvezam za leto 2014.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na 
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denar-
nih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti 
v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se 
bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za 
končnega uporabnika.

I. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 3 in 4
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih špor-

tnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je 
izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih 
objektih.

Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah 
v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe špor-
tnih objektov se za izvedbo letnega programa športa 
opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport.

Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora 
je 45 minut.

Na podlagi števila točk, ki so jih programi izvajal-
cev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem 
področju letnega programa športa in vlog izvajalcev za 
uporabo športnih objektov, se na posameznih športnih 
objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katere-
ga se posameznim izvajalcem programov določi obseg 
uporabe športnih objektov, izražen v urah (45 minutnih 
enotah).

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe pro-
stora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lah-
ko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku 
dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru 
zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli 
katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih špor-
tnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost 
objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za 
posamezne športne panoge.

Obseg uporabe prostora v javnih športnih objek-
tih se za programe športne vzgoje otrok, mladine in 
študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede 
na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila po-
samezne panoge:

– cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih 

se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, 
v katere so vključeni registrirani športniki, določi v sta-
rostni kategoriji:

– člani in članice v kakovostnem športu v obsegu 
do 320 ur,

– člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 
640 ur.

II. Sofinanciranje programov, Obrazec 9
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko 

izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, 
ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in 
Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanci-
ranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Ljub ljana (Uradni list RS, št. 98/13).

Osnovo za izračun zneskov iz četrtega od-
stavka 11. člena in tretjega odstavka 31. člena Pravilnika 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajal-
cev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
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(Uradni list RS, št. 98/13) predstavljajo zneski, ki so 
bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodeli-
tev domicila in dodelitev uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOL za leto 2013, zbira-
nje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 
2013 ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih 
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport za leto 2013.

Sofinanciranje programov letnega programa športa 
v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih 
področjih delovanja v športu:

a. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kako-
vostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter 
vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija 
člani), Obrazec 3

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje najemnine objekta za programe športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, v katere so vključeni registrirani športniki, v vseh 
naslednjih starostnih kategorijah, kot jih opredeljujejo 
pravila posameznih panog:

– cicibanke in cicibani (do 10 let) v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice (do 12 let) v obsegu do 

240 ur,
– starejši dečki in deklice (do 14 let) v obsegu od 

240 do 400 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu (do 16 let) od 300 

do 800 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu (do 19 let) od 400 

do 1100 ur.
Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, kjer se 

zagotovi stalnost športnikov v celotnem obdobju izva-
janja programa oziroma se izvaja program z omejenim 
prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo se-
deža v MOL.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju progra-
mov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih 
panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta 
in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih 
športnih objektov, na področju Programov kakovostnega 
športa članov ostalih športnih panog lahko v okviru vloge 
zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objek-
tov; na vsakem od obeh področji v obsegu do 320 ur.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju progra-
mov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih 
panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta 
in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih 
športnih objektov, na področju programov vrhunskega 
športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zapro-
sijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na 
vsakem od obeh področji v obsegu do 1200 ur.

b. Športna rekreacija odraslih - Programi vadbe, 
Obrazec 4

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje animacijskih programov vadbe za ciljne skupine, 
ki so določeni v letnem programu športa:

– Strokovno vodena vadba za upokojence ali sta-
rejše od 65 let,

– Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogro-
žene in

– Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene.
Izvajalcem se sofinancira uporaba prostora v mreži 

javnih športnih objektov za izvedbo do 80 ur programa 
iz seznama objektov, ki so namenjeni športni rekreaciji 
odraslih.

c. Program velikih mednarodnih tekmovanj in pri-
reditev, Obrazec 9

Vlagatelji lahko v okviru vloge za druga velika med-
narodna tekmovanja in prireditve zaprosijo za sofinan-
ciranje uporabe objekta ali materialni stroški za izvedbo 
programa.

Sredstva za program bodo namenjena spodbuja-
nju mednarodne športne dejavnosti na območju MOL 
in v tujini ter promociji Mestne občine Ljub ljana preko 
športnih tekmovanj in prireditev.

Predmet sofinanciranja regionalnih mednarodnih 
tekmovanj je izvajanje promocije mesta Ljub ljana.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izva-
jalci, ki spadajo v naslednje kategorije:

– športna društva in zveze športnih društev na pod-
lagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 
prečiščeno besedilo);zavodi, registrirani za opravljanje 
dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 
109/08);

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na 
podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo);

– zasebniki, gospodarske družbe in druge organi-
zacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in 
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole 
in visokošolski zavodi.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa 
športa.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinan-
ciranja programov in uporabe prostora v mreži javnih 
športnih objektov imajo izvajalci, ki:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; 
šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991;

– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, 
delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno 
za prebivalce MOL;

– delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih progra-
mov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi 
kadri;

– imajo status športnega društva, katerih člani pla-
čujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in 
udeležencev programov;

– imajo status športnega društva in v kolektivnih 
športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na ob-
močju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih 
razlogov ne morejo;

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziro-
ma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi 
osebami;

– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja;

– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajal-
cev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom športa in 
razpisno dokumentacijo.

Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpol-
njuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:

– se mu sofinancira program iz proračuna MOL ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih 

športnih objektov ali
– v postopku vrednotenja programov po merilih 

prejme vsaj 50 % točk.
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Na razpis lahko s programi na posameznih področjih 
kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj 
posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na 
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti 
vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način 
financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij 
se v postopku vrednotenja obravnava kot en vlagatelj. Vsi 
člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev 
statusa izvajalca letnega programa športa v MOL.

4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi 
vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa 
ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vad-
be v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, v vseh štirih starostnih kategorijah 
(mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kade-
ti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en 
program kakovostnega ali vrhunskega športa članov 
v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne 
ali mednarodne športne zveze. Starostne meje staro-
stnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih 
posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih sta-
rostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, 
da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili 
v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere po-
tekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih 
panožnih športnih zvez.

Programe v starostni kategoriji cicibani in cicibanke 
se sofinancira le v primeru, ko izvajalec izvaja program 
v vseh nadaljnjih starostnih kategorijah (mlajši dečki 
in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, 
mladinci in mladinke). Starostna kategorija cicibanke 
in cicibani se ne upošteva kot pogoj za kandidaturo na 
programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva za sofinancira-
nje programov v starostni kategoriji cicibani in cicibanke 
so namenjena le za strokovni kader in objekt za vadbo.

Na področju programov športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lah-
ko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere 
so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v ura-
dnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

Na razpis za sofinanciranje programov športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki:

– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 
mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidenti-
ran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena ose-
ba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Na področju programov kakovostnega športa čla-
nov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidi-
rajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani 
športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni 
kategoriji člani in članice.

Izvajalcem na področju programov kakovostnega 
športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira 
najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča upo-
raba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju 
programov kakovostnega športa ostalih športnih panog 
se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Na področju programov vrhunskega športa čla-
nov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidi-
rajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani 
športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, sve-
tovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS, 
in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru 
nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji 
člani in članice.

Izvajalcem na področju programov vrhunskega 
športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike 
s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektiv-
nega razreda, se lahko sofinancira najemnina objekta 
in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih 
objektov. Izvajalcem na področju programov vrhunske-
ga športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba 
javnih športnih objektov.

Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega in 
vrhunskega športa članov je izvajanje programov špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmo-
valcem na področju programov kakovostnega športa in 
programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko 
kandidira le na enega od navedenih programov s posa-
mezno ekipo oziroma tekmovalcem.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna 
rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi špor-
ta invalidov, Obrazec 4:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti stro-
kovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu 
z Zakonom o športu,

– so strokovno vodeno vadbo v vadbeni skupini, 
s katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi v pred-
hodnem letu,

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe – upokojenci ali starejši od 65 let, zdra-
vstveno ogroženi, socialno ogroženi,

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,

– kandidirajo le na točno določene objekte MOL, ki 
so našteti na priloženem seznamu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Program 
velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– za razpisani program 3.4.6.13 Sofinanciranje iz-
vajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo 
izvajalci mednarodne športne dejavnosti na območju 
MOL, ki organizirajo regionalna mednarodna tekmova-
nja s ciljem promocije vrhunskega športa na področju 
nogometa za mlade in ostale prebivalce MOL ter med-
narodne promocijo Mestne občine Ljub ljana.

5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 

s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, 
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno podro-
čje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Oce-
njuje se upravičenost programa, kakovost in realnost 
programa.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med ti-
stimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen 
posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji 
za vsako posamezno razpisno področje posebej.
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Prednost pod enakimi pogoji pri izboru imajo tisti 
izvajalci, ki na razpis za leto 2014 še niso oddali nobe-
ne vloge.

6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih 
programov

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2014.

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sred-
stev znaša 530.000 EUR.

Okvirne višine sredstev in obsega uporabe javnih 
športnih objektov, ki so namenjena izvedbi razpisanih 
programov za leto 2014, po posameznih razpisnih po-
dročjih znašajo:

Šifrant Naziv
Okvirni razpisan prostor  
v 45 minutnih vadbenih 

enotah

Okvirna razpisana sredstva  
v EUR

1. Program športa otrok in mladine 3500
2. Šport odraslih 600
3. Razvojne in strokovne naloge v športu 530.000

Sofinanciranje programov Letnega programa špor-
ta v MOL obsega sofinanciranje programov v navede-
nih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja 
v športu:

Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 

sredstva v EUR
  3. Razvojne in strokovne naloge v športu

Rems Obrazec 9 3.4.6. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve
3.4.6.13. Evropska ligaška tekmovanja in regionalna tekmovanja 

Regionalna tekmovanja – mednarodne športne 
dejavnosti na območju MOL za promocijo Mestne 
občine Ljub ljana – Nogomet 

330.000

Hokej – Ebel 200.000

Dodelitev uporabe javnih športnih objektov progra-
mom Letnega programa športa v MOL obsega okvirne 
kvote ur na naslednjih javnih športnih objektih:

Vaterpolo:
ŠL Park Kodeljevo / bazen – balon – 25 × 25 / va-

terpolo
ŠL Park Kodeljevo / bazen – letni – 25 × 25 / va-

terpolo
ŠL Park Tivoli / bazen – šolski / plavanje
Strelstvo:
ŠL Centralno strelišče / strelišče 1 – zračna puška 

– 20 mest / strelstvo
ŠL Centralno strelišče / strelišče 2 – zračna puška 

– 20 mest / strelstvo
Baseball:
ŠL Igrišča Štepanjsko naselje / baseball
ŠL ŠC Tesovnikova / baseball
OŠ Jožeta Moškriča – 285 m2

OŠ Polje – 386 m2

OŠ Polje – 188 m2

OŠ Karla Destovnika Kajuha – 152 m2

OŠ Ketteja in Murna – 273 m2

ŠL Park Ježica / košarka / igre z žogo
OŠ Danile Kumar / Stavba 1 – 435 m2

OŠ Milana Šuštaršiča – 456 m2
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Animacijski programi vadbe za ciljne skupine, ki so 
določeni v letnem programu športa – strokovno vodena 
vadba za upokojence ali starejše od 65 let, strokovno 
vodena vadba za zdravstveno ogrožene in

strokovno vodena vadba za socialno ogrožene:
OŠ Bičevje – 156 m2

OŠ Božidarja Jakca – 122 m2

OŠ dr. Vita Kraigherja – 129 m2

OŠ Franceta Bevka – 123 m2

OŠ Hinka Smrekarja – 154 m2

OŠ Jožeta Moškriča – 77 m2

OŠ Koseze – 115 m2

OŠ Mirana Jarca – 184 m2

OŠ Nove Jarše – 125 m2

OŠ Riharda Jakopiča – 130 m2

OŠ Savsko naselje – 140 m2

OŠ Sostro -171 m2

OŠ Trnovo – 165 m2

OŠ Valentina Vodnika – 123 m2 – plezalna stena
OŠ Vič – 90 m2 – Tržaška cesta
OŠ Vrhovci – 125 m2

7. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti pora-

bljena v letu 2014.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 5. 9. 2014 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in ži-
gosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena 
v e- Razpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo 
poslan po pošti, ne bo upoštevana.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mo-
goče jasni.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v 
e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 

ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo 
»Obrazca ovojnica«.

Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev 
z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni 
strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih 
sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da pro-
gram sofinancira MOL.

9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Priče-

lo se bo 8. 9. 2014 in ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog od-

piranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugota-

vlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih 

vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo raz-
pisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje 
pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.

10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih podro-
čjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica 
Mestne uprave Mestne občine Ljub ljana, o pritožbi zoper 
ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so 
določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Me-
stni občini Ljub ljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba 
glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa 
prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti 
vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, kate-
rih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« 
(razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obrav-
navala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen gle-

de formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila 
tega razpisa,

– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene 
na drug naslov,

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziro-
ma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnje-
ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

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

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno 
področje,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in 
ločeno izdal sklepe o sofinanciranju programov in sklepe 
o dodelitvi domicila in uporabi prostora v mreži javnih 
športnih objektov.

MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o so-
financiranih programih LPŠ 2014 v roku 120 dni po za-
ključku odpiranja vlog, o dodelitvi domicila in dodelitvi 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa 
v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno podro-

čje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani MOL:

http://www.Ljub ljana.si/si/mol/mestna-uprava/od-
delki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, 
elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresi-
rani dobili pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po 
e-pošti, in na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 430-0030/2014-3 Ob-3299/14

Na podlagi prvega odstavka 42. člena in prvega 
odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 
14/13, v nadaljevanju ZZDej), Statuta Občine Dobro-
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va - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12), Odloka 
o načinu podeljevanja koncesij na področju zdravstve-
nih dejavnosti (Naš časopis, št. 262/2000) in sklepa 
župana Občine Dobrova - Polhov Gradec o začetku 
postopka za podelitev koncesije za opravljanje osnov-
ne zdravstvene dejavnosti, objavlja Občina Dobrova 
- Polhov Gradec

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti  
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

1. Koncedent: Občina Dobrova - Polhov Gradec, 
Stara cesta 13, 1356 Dobrova, tel. 01/360-18-00, e-mail: 
info@dobrova-polhovgradec.si.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je podelitev ene koncesije za opravljanje javne službe 
na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec (1,00 koncesije na področju 
splošne oziroma družinske medicine).

3. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa 
in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija:

– 1,00 programa splošne oziroma družinske me-
dicine, čim bliže lokaciji Ulica Vladimirja Dolničarja 11, 
Dobrova, vendar znotraj Krajevne skupnosti Dobrova.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 20 let 
od podpisa pogodbe. Izbrani kandidat je dolžan začeti 
opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 2 me-
secev po podpisu pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, v nasprotnem primeru se konce-
sija odvzame z odločbo.

5. Prijava na javni razpis: za izvajanje dejavnosti, 
ki je predmet javnega razpisa mora vlagatelj izpolnje-
vati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen 
Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki 
jih določa koncendent. Kot dokaz o izpolnjevanju za-
konsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj 
v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v origi-
nalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega 
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazi-
lom ali lastno nadomestno izjavo.

5.1. Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja fi-
zično osebo:

5.1.1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za 
opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za 
samostojno delo;

5.1.2. da ni v delovnem razmerju (oziroma kolikor 
je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem 
razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost 
v skladu z odločbo in pogodbo);

5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča pre-
povedano opravljanje zdravstvene službe/poklica;

5.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske 
prostore na razpisnem krajevnem območju, ustrezno 
opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

5.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu, opravljala koncesijsko dejavnost vsaj 
dvakrat v popoldanskem času (ponedeljek in torek) in 
sicer tako, da praviloma najmanj petina ordinacijskega 
časa poteka po 15. uri;

5.1.6. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske de-
javnosti v Republiki Sloveniji na področju zdravstvene 
dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu (oziroma 
kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem 
javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko 
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo);

5.1.7. da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali 
sodni postopek, ki zadeva vlagatelja (upravni postopki, 

ki jih vodi Občina Dobrova - Polhov Gradec ali sodni 
postopki, v katerih občina nastopa kot stranka).

5.2. Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja prav-
no osebo:

5.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi zahtevano strokovno izobrazbo za 
opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za 
samostojno delo;

5.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni 
osebi (oziroma kolikor je, bo le-to v primeru podelje-
ne koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel 
opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in 
pogodbo);

5.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejav-
nosti ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 
opravljanje zdravstvene službe/poklica;

5.2.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske 
prostore na razpisnem krajevnem območju, ustrezno 
opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

5.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje 
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejav-
nosti, ki je predmet razpisane koncesije;

5.2.6. da bo predvideni nosilec koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi v primeru podelitve koncesije na 
tem javnem razpisu, opravljala koncesijsko dejavnost 
vsaj dvakrat v popoldanskem času (ponedeljek in torek) 
in sicer tako, da praviloma najmanj petina ordinacijskega 
časa poteka po 15. uri;

5.2.7. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji na področju zdravstvene 
dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu (oziroma 
kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem 
javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko 
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo);

5.2.8. da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, zakonitega 
zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca kon-
cesijske dejavnosti (upravni postopki, ki jih vodi Občina 
Dobrova - Polhov Gradec ali sodni postopki, v katerih 
občina nastopa kot stranka).

5.3. Drugi pogoji za prijavitelja fizično osebo in za 
prijavitelja pravno osebo:

5.3.1. da bo zaposlil medicinsko sestro doseda-
njega nosilca zdravstvene dejavnosti za čas trajanja 
koncesije;

5.3.2. da prevzame vse tiste opredeljene zavarova-
ne osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti, 
ki bodo to želele.

6. Dodatna pravila pri oddaji vloge za prijavitelja 
fizično osebo in za prijavitelja pravno osebo:

– vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku in 
podpisana s strani vlagatelja. Kolikor je vlagatelj pravna 
oseba, je potreben podpis njenega zakonitega zastopni-
ka, podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ter žig pravne osebe;

– vlagatelj mora lastnoročno oštevilčiti in parafirati 
vsako stran vloge v desnem spodnjem kotu;

– v vsaki poslani pošiljki z oznako: »Ne odpiraj 
– Koncesija« je lahko samo ena vloga, v kateri lahko 
vlagatelj kandidira le z enim ordinacijskim prostorom;

– vsak vlagatelj lahko kandidira le z eno pošiljko;
– vsak vlagatelj, ki je pravna oseba lahko kandidira 

le z enim predvidenim nosilcem koncesijske dejavnosti;
– vsak posameznik lahko na javni razpis kandidi-

ra samo enkrat in sicer (ne naštete kombinacije niso 
možne):

– kot fizična oseba,
– kot zakoniti zastopnik pravne osebe,
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– kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi,

– kot zakoniti zastopnik pravne osebe in hkra-
ti kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri tej 
pravni osebi.

7. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo upora-

bljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– pričetek z delom: največ 10 točk,
– delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk,
– razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in 

v javnem razpisu navedeno lokacijo: največ 10 točk.
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih 

prijaviteljev na podlagi postavljenih meril pri razpisni 
koncesiji enako število točk, se izvede žreb.

9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podana v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za oddajo vlog: vloga mora biti naslovlje-
na na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova. Na sedež občine mora prispeti naj-
kasneje do dne 15. 9. 2014 do 12. ure.

11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo je imenoval župan, bo 

ocenjevala le pravočasne in pravilne vloge, ki bodo 
ustrezale pogojem razpisne dokumentacije. Na merilih 
utemeljen predlog za izbiro bo posredovala pristojnemu 
upravnemu organu, Oddelku za družbene dejavnosti. 
Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa 
Zakon o zdravstveni dejavnosti bo o podelitvi koncesije 
odločeno z upravno odločbo. Koncedent bo po pravno-
močnosti odločbe o podelitvi koncesije pozval izbranega 
prijavitelja k sklenitvi koncesijske pogodbe.

O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Zoper 
sklep, s katerim so prijavitelji obveščeni o izboru, lahko 
prijavitelj uveljavlja pravno varstvo s pritožbo v uprav-
nem postopku.

V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nih-
če od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se 
koncesija ne bo podelila in se lahko javni razpis za to 
koncesijo ponovi.

12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 15. 9. 
2014 ob 15. uri v sejni sobi v Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, Stara cesta 13, Dobrova. Odpiranje vlog ne 
bo javno.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– Na spletni straneh Občine Dobrova - Polhov Gra-

dec,
– Na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in po-

jasnil: Aleksandra Nartnik, tel. 01/360-18-00, san-
dra.nartnik@dobrova-polhovgradec.si, Simona Ko-
strevc, tel. 01/360-18-00, simona.kostrevc@dobro-
va-polhovgradec.si.

Občina Dobrova - Polhov Gradec
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 Ob-3292/14

Preklic
Javni zavod Triglavski narodni park preklicuje jav-

no dražbo za dne 3. 9. 2014 ob 10. uri v prostorih TNP, 
Ljub ljanska cesta 27, Bled, razpisano v objavi Uradnega 
lista RS, št. 61/14 z dne 8. 8. 2014.

Javni zavod Triglavski narodni park

 Ob-3267/14

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) ter 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, 
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33.

2. Opis predmetov prodaje, izklicna cena, višina 
varščine in najnižji znesek višanja

Predmet prodaje oziroma javne dražbe je:
1. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo 

naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-6, 
v izmeri 65,90 m2. Stanovanje se nahaja v prvem nad-
stropju večstanovanjske stavbe.

Izklicna cena: 49.000,00 EUR.
Višina varščine: 4.900,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.
2. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo 

naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-7, 
v izmeri 66,90 m2. Stanovanje se nahaja v prvem nad-
stropju večstanovanjske stavbe.

Izklicna cena: 43.500,00 EUR.
Višina varščine: 4.350,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.
3. prazno stanovanje na naslovu: Rakek, Parti-

zanska cesta 6, 1381 Rakek, ID znak: 1659-531-7, v iz-
meri 46,94 m2. Stanovanje se nahaja v prvem nadstropju 
večstanovanjske stavbe.

Izklicna cena: 23.500,00 EUR.
Višina varščine: 2.350,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.
4. prazen poslovni prostor na naslovu: Rakek, 

Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID 1659-531-3, v iz-
meri 30,51 m2. Prostor se nahaja v pritličju večstano-
vanjske stavbe, v katerem je že obratovala prodajalna 
sadja in zelenjave.

Izklicna cena: 26.000,00 EUR.
Višina varščine: 2.600,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.

Etažna lastnina je urejena pri vseh stanovanjih in 
pri poslovnem prostoru.

Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na 
podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.

3. Način in rok plačila kupnine
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudli 

najvišjo ceno. Prodajna pogodba mora biti sklenjena 
z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za 
uveljavljanje predkupne pravice.

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev po-
godbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo 
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
tudi v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil, Občina Cerknica pa ima pravico njegovo vpla-
čano varšino zadržati.

Kupec mora znesek kupnine, dosežene na javni 
dražbi, poravnati najkasneje v roku 30 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec 
nakaže kupnino v enkratnem znesku na račun Občine 
Cerknica št. 01213-0100002563, pri UJP Postojna.

Plačilo kupnine na naveden način in v določenem 
roku po sklenitvi pogodbe, je bistvena sestavina prodaj-
ne pogodbe.

Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last 
in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško 
knjigo se opravi na podlagi zemljiško knjižnega dovolila, 
ki bo izdano s strani prodajalca najkasneje 5 dni, po 
plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s pro-
dajno pogodbo.

4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Občini Cerknica, 

Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v sejni sobi v 2. nad-
stropju in sicer za:

1. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo 
naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-6, 
v izmeri 65,90 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 
9. uri;

2. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelijevo 
naselje 33, 1386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1636-1-7, 
v izmeri 66,90 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 
10. uri;

3. prazno stanovanje na naslovu: Rakek, Par-
tizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID znak: 1659-531-7, 
v izmeri 46,94 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 
11. uri;

4. prazen poslovni prostor na naslovu: Rakek, 
Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ID 1659-531-3, 
v izmeri 30,51 m2, v torek, 23. 9. 2014, s pričetkom ob 
12. uri.

5. Višina varščine:
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe za 

vsak predmet prodaje posebej vplačati varščino v višini 
10 % izklicne cene oziroma v višini, ki je določena v dru-
gi točki tega razpisa: Opis predmeta prodaje, na tran-
sakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563 
pri UJP Postojna, z navedbo namena nakazila: plačilo 
varščine – javna dražba – nakup stanovanja pod zap. 
št. (napišite zap. št. nepremičnine iz tega razpisa ali 
točen opis stanovanja, na katerega se plačilo varščine 
nanaša).

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi 

Javne dražbe
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niso uspeli pa se vrne brez obresti v roku 15 dni po za-
ključku javne dražbe.

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pri-
stopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in bodo pri-
stopili k javni dražbi in med postopkom javne dražbe 
odstopili od javne dražbe, se varščina prav tako zadrži.

6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter 
da pred pričetkom javne dražbe:

– za vsak predmet posebej plača varšino za nepre-
mičnino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini, ki 
je določena v drugi točki tega razpisa: Opis predmeta 
prodaje in predloži potrdilo o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na opi-
san predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis 
pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj 
ni zastopnik ali pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto 
od dneva javne dražbe;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, sa-
mostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb;

– predloži številko transakcijskega računa in naziv 
banke za primer vračila varščine;

– davčno številko.
Vse listine vključno z dokazilom o plačilu varščine 

je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjene kopije 
listin.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne 
bodo mogli sodelovati.

Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem 
jeziku.

7. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitevlja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k javni dražbi in razpisane pogoje javne dražbe.

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

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

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
8. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi obve-

znost, da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo po-
godbe, davek na promet nepremičnin, stroške overitev 
pri notarju in stroške v zvezi z zemljiško knjižnim preno-
som kupljene nepremičnine.

Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne 
pogodbe.

9. Posebno določilo
Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje 

kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez od-
škodninske odgovornosti. Ob ustavitvi prodaje se vsem 
dražiteljem povrne izkazane stroške in vplačana var-
ščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo 
organizator dražitelje pisno obvestil.

Nepremičnina bo prodana po načelu »videno-ku-
pljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodaj-
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ne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne pre-
vzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačno ugo-
tovljene površine stanovanja ali poslovnega prostora pri 
morebitnem kasnejšem ponovnem preverjanju površin.

Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) 
ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14). Javno dražbo vodi komisija, ki jo 
za ta namen imenuje župan.

Javna dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat 
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10. Ogled nepremičnine in informacije
Za dodatne informacije v zvezi s posamičnim pred-

metom javne dražbe, z ogledom in podrobnejšimi po-
datki v zvezi z izvedbo javne dražbe, se obrnite na kon-
taktno osebo Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica – Olgo Smodila, e-pošta: olga.smodila@cer-
knica.si, tel. 01/709-06-10.

Ogled predmetov prodaje je možen po predhodnem 
dogovoru.

Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani 
Občine Cerknica, www.cerknica.si.- ravnanje s stvarnim 
premoženjem.

Občina Cerknica

Št. 3533-04/2014-01 Ob-3275/14

Občina Brda v skladu z določbami Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) 
ter letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Brda za leto 2014, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti

1. Predmet prodaje:
I. Stavbna zemljišča
Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen 

22 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji 
stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah oziroma 
sklopih parcel naslednje:

Zap. št. Parcelna številka Katastrska občina  
in šifra katastrske občine

Kvadratura
m2

Izklicna cena
V EUR

1. 933 Kozana, 2288 147 80.000,00
2. 2369/6 Mirnik, 2277 150 6.557,00
3. 1156/2 Mirnik, 2277 222 3.330,00
4. 1574/7, 1574/6 Vrhovlje, 2280 687 19.923,00
5. 1825, 1824/1 Mirnik, 2277 1.528 30.560,00

6. 1228 Šmartno, 2281 solastniški 
delež 12,6 2.288,01

7. 1534, 1537/1, 1539, 
1543/1, 1543/2 Mirnik, 2277 1.813 90.000,00

8. 1643/16 Kožbana, 2278 1.748 45.448,00
9. 1643/17 Kožbana, 2278 1.464 42.456,00

10. 1643/19 Kožbana, 2278 1.817 52.693,00

II. Kmetijska in gozdna zemljišča
Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo po-

tekala pod pogoji III. poglavja (17. – 25. člen) Zakona 
o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upošteva-
nje predkupnih pravic), (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 
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– Odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – ZKme, 68/00 – Odl. 
US, 27/02, 58/02 – ZMR-1, 67/02, 110/02 – ZUreP-1, 
110/02 – ZGO-1, 36/03, 43/11, 58/12).

Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen 
2 % davek na promet nepremičnin, so po posameznih 
parcelah oziroma sklopih parcel naslednje:

Zap. št. Parcelna številka Katastrska občina  
in šifra katastrske občine

Kvadratura
m2

Izklicna cena
V EUR

1. 1115 Kozana, 2288 3675 4.575,00

2. 440, 441, 442, 443, 
444, 445 Kojsko, 2290 5.564 14.913,00

3. 461/1, 461/2, 461/3, 
461/4 Kožbana, 2278 863 578,21

4. 1584 Mirnik, 2277 6.003 3.337,57
5. 1597 Mirnik, 2277 3.881 2.157,77
6. 1599 Mirnik, 2277 8.391 3.392,92
7. 1601 Mirnik, 2277 3.960 2.018,22
8. 1615/1, 1615/2 Mirnik, 2277 17.120 8.725,24
9. 1615/3, 1615/4 Mirnik, 2277 3.468 1.767,48

10. 1618/1 Mirnik, 2277 11.035 5.112,74
11. 1658 Mirnik, 2277 2.554 1.301,65
12. 1661 Mirnik, 2277 23.238 11.843,29
13. 1665 Mirnik, 2277 3.424 1.745,05
14. 1668 Mirnik, 2277 3.845 2.315,91
15. 1671 Mirnik, 2277 5.409 9.823,90
16. 1564/1, 1564/2 Mirnik, 2277 5.344 7.289,67
17. 1564/3 Mirnik, 2277 210 116,76
18. 1579 Mirnik, 2277 1.892 1.051,92
19. 1589 Mirnik, 2277 2.877 5.225,25
20. 1628 Mirnik, 2277 748 381,22
21. 1712 Mirnik, 2277 13.689 6.976,63
22. 1760 Mirnik, 2277 4.273 2.177,74

III. Stavbna in kmetijska zemljišča
Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo po-

tekala pod pogoji III. poglavja (17. – 25. člen) Zakona 
o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upošteva-
nje predkupnih pravic), (Uradni list RS, št. 59/96, 27/02, 
67/02, 36/03, 43/11, 58/12).

Izklicna cena na javni dražbi, v katere ni vključen 
2 % davek na promet nepremičnin pri delu kmetijskega 
zemljišča in 22 % DDV pri stavbnem delu zemljišča, je 
naslednja:

Zap. št. Parcelna številka Katastrska občina  
in šifra katastrske občine

Kvadratura
m2

Izklicna cena
V EUR

1. 1271/36 Mirnik, 2277 8654 129.810,00

2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v sredo, 17. 9. 2014, 

v sejni sobi Občine Brda (3. nadstropje), Trg 25. maja 2, 
5212 Dobrovo v Brdih, ob 13. uri.

Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa 
pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dne-
vom javne dražbe, tj. vključno do torka, 16. 9. 2014 do 
12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti 
v vložišče priporočeno po pošti. Osebe, ki prej navede-
nih potrdil ne bodo predložile do navedenega datuma in 
ure, na dražbi ne morejo sodelovati.

3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo 

varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno 
nepremičnino (parcelo) oziroma sklop nepremičnin, za 
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nakup katerih kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi in-
teres za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino 
za vsako od njih).

Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, 
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva 
javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vra-
čuna v kupnino.

Varščino je potrebno vplačati na TRR Občine Brda, 
št. 01207-0100014109, skupaj z navedbo »Plačilo var-
ščine za javno dražbo – nepremičnina (stavbno ali kme-
tijsko zemljišče)« (vplačnik navede tiste parcele, za na-
kup katerih kandidira).

Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti 
do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obve-
znosti do Občine Brda, sicer na javni dražbi ne morejo 
sodelovati.

Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lah-
ko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji.

Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani 
komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi 
povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga raz-
merja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca 
ali osebe, ki vodi javno dražbo).

Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, 
ki se nanaša na predmet javne dražbe.

Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražite-
lji predložiti naslednje:

– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne osebe naved-

bo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebi-
vališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predlo-
žiti fotokopijo osebne izkaznice in potrdilo o državljan-
stvu, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega regi-
stra oziroma AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti 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 ka-
tero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele) oziroma sklopa 

parcel, ki jih želijo kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države članice EU 

ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo 
lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike 
Slovenije,

– izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne draž-
be.

Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma 
morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom jav-
ne dražbe, tj. vključno do torka, 16. 9. 2014 do 12. ure, 
osebno v vložišče ali priporočeno po pošti!

Za resničnost izjav je dražitelj kazensko in material-
no odgovoren. Na zahtevo Občine Brda je tisti, s katerim 
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane 
listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma 
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.

4. Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi:
Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni draž-

bi znaša za parcele iz sklopa I. (stavbna zemljišča) 

200,00 EUR, za parcele iz sklopa II. (kmetijska zemlji-
šča) 50,00 EUR, za parcelo iz sklopa III. (kmetijska- 
stavbna zemljišča) pa 200,00 EUR.

5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za posame-

zno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 
3. točke tega razpisa in pravočasno predložijo vse po-
trebne dokumente iz 3. točke tega razpisa,

– dražitelji se morajo najpozneje do 13. ure na dan 
dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe, sicer se šteje, 
da so od dražbe odstopili,

– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja 
zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udele-
žencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, 
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede dolo-
čenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, 
oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
sprejeta nova višja izklicana cena,

– ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne 
osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati 
le do sklenitve zapisnika,

– dražba se glede posameznega predmeta šteje za 
neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost,

– dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan.
6.1. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za stavb-

na zemljišča:
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba 

v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše 
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od 
pogodbe, občina pa zadrži prejeto varščino.

Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupni-
no v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa pogodbe 
in sicer na TRR Občine Brda št. 01207-0100014109.

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje 
pogodbe in zadržanje vplačane varščine).

Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu iz-
ročila zemljiško knjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis 
lastništva v zemljiško knjigo.

6.2. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za kme-
tijska zemljišča:

Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj v skladu 
z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi va-
rovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 
23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu 
ponudbe na pristojni upravni enoti, kjer bo ta ponudba 
objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina 
zadrži.

V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe za 
kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predku-
pnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki 
so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. čle-
na Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim draži-
teljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna po-
godba sklenjena s predkupnim upravičencem; uspelemu 
dražitelju se povrne vplačana varščina.

Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim 
upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu 
obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. 
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe se šteje, 
da je odstopil od pogodbe, občina pa zadrži njegovo 
varščino.

Kupec (pogodbena stranka) mora v roku 7 dni od 
podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega 
posla na pristojno upravno enoto.
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Kupec (pogodbena stranka) mora plačati celotno 
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva, ko 
pristojna Upravna enota odobri pravni posel in sicer na 
račun Občine Brda št. 01207-0100014109.

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje 
pogodbe in zadržanje vplačane varščine).

Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu iz-
ročila zemljiško knjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis 
lastništva v zemljiško knjigo.

7. Drugo:
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-ku-

pljeno«.
Notarske stroške overitve pogodbe, vse davščine 

povezane s pogodbo, stroške zemljiško knjižnega pre-
nosa, plača kupec.

Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga 
pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana brez od-
škodninske odgovornosti ustavi postopek razpolaganja 
s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla 
(pogodbe). Varščina se brezobrestno vrne dražiteljem.

Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremični-
nah je možno pridobiti na Oddelku za okolje in prostor 
Občine Brda oziroma na tel. 05/335-10-36, v času ura-
dnih ur.

Občina Brda

 Ob-3280/14

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPD-
SLS) – (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – 
ZDU-1G), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 
2014 oziroma Načrta razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer po-
trdil na seji dne 16. 12. 2013, objavlja Občina Ljutomer

javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč  

v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vra-

zova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč v Pucho-

vi poslovni coni v Ljutomeru:
– parc. št. 964/3, v velikosti 9.020 m2, k.o. 259 

Ljutomer,
– parc. št. 978/2, v velikosti 12.099 m2, k.o. 259 

Ljutomer,
– parc. št. 1338/8, v velikosti 754 m2, k.o. 259 Lju-

tomer in
– parc. št. 961/6, v velikosti 894 m2, k.o. 259 Lju-

tomer.
Zemljišča se prodajajo kot celota, nakup posame-

znih zemljišč ni možen.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja na javni dražbi.
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrob-

nem prostorskem načrtu za območje Puchove poslov-
ne cone (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2011 in 
1/2014). Nepremičnine se nahajajo v območju enote 
urejanja prostora IP – površine za industrijo.

4. Izklicna cena (brez davka) v EUR:
– parc. št. 964/3, k.o. 259 Ljutomer, v višini 

62.238,00 EUR,
– parc. št. 978/2, k.o. 259 Ljutomer, v višini 

83.483,10 EUR,

– parc. št. 1338/8, k.o. 259 Ljutomer, v višini 
5.202,60 EUR in

– parc. št. 961/6, k.o. 259 Ljutomer, v višini 
6.168,60 EUR.

Skupaj: 157.092,30 EUR brez DDV. Nepremičnine 
se prodajajo kot celota in jih je možno dražiti le v kom-
pletu.

Najnižji znesek višanja: 300,00 EUR.
Kupnina za zemljišče zajema vrednost stavbne-

ga zemljišča, brez DDV. Ponudniki sami nosijo stroške 
v zvezi s pripravo ponudbe, davke, stroške overitev in 
stroške vpisa v zemljiško knjigo. Prodajalec krije stro-
ške cenitve zemljišč, objave javne dražbe in priprave 
pogodbe.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec se zaveže 
kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred 
plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knji-
go ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem 
roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V naspro-
tnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se 
kupcu ne vrne.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izve-
dena v ponedeljek, 15. 9. 2014, ob 11. uri, v sejni sobi 
Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).

7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni pla-

čati kavcijo v višini 10 % izklicne cene vrednosti nepre-
mičnin iz 4. točke te dražbe, na račun Občine Ljutomer, 
št. 01263-0100013693, pri Banki Slovenije.

Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, 
drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh 
po prejetju izida dražbe.

Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemelje-
nih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju 
ne pristopi, se mu varščina ne vrne.

8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo 
dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 
pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45.

9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne 

osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično 

številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, 

za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni 
dokument (fizične osebe),

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel 
blokiranega računa (pravne osebe),

– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo 
DURS (fizične in pravne osebe),

– dražitelji morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji.

10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna 
pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani 
javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v nave-
denem roku, mu lahko Občina Ljutomer 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, Občina Ljutomer 
zadrži njegovo varščino.

11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z no-
benim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe ozi-
roma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla ustavi.

Občina Ljutomer

Št. 478-371/2014-5 Ob-3294/14

Mestna občina Nova Gorica na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
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upravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. člena 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 Rebalansa letnega načrta razpolaganja s stvar-
nim premoženjem Mestne občine Nova Gorca za leto 
2014, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica.

2. Opis predmeta javne dražbe: zemljišče parc. 
št. 229/5 2306 – k.o. Rožna Dolina. Stavbno zemljišče, 
v naravi travnik, zemljišče je po osnovni namenski plan-
ski rabi namenjeno za centralne dejavnosti.

3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim dražite-
ljem bo sklenjena prodajna pogodba. Pogodba mora biti 
sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, lahko organizator javne dražbe po-
daljša 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 viša-
nja: izklicna cena za zemljišče, ki je predmet te draž-
be je 93.100,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja 
pa 100,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: celotna kupnina se 
plača v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavi-
tve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po 
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v stekleni dvorani in sicer 
v ponedeljek, 15. 9. 2014, z začetkom ob 10. uri.

7. Višina varščine: dražitelji morajo pred začet-
kom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene. Varščino je potrebno plačati na TRR Mestne 
občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na 

št. 28-75833-7221002-2008. Uspelemu dražitelju se bo 
vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne 
bodo uspeli na javni dražbi se plačana varščina vrne 
v roku 30 dni brez obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel 
na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od 
nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe 
obdrži vplačano varščino.

8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo 
pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Re-
publike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. 
Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom 
javne dražbe predložiti: dokazilo o plačilu varščine, prav-
na 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, samostojni 
podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih 
podjetnikov, fizična oseba veljaven osebni dokument in 
pooblaščenci pravnih oseb 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 prenosom 
lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, vpis 
v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni po-
goj bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo prodano 
po načelu videno - kupljeno, zato prodajalec ne odgo-
varja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 
Zemljišče, ki je predmet javne dražbe, je v naravi travnik, 
po osnovni namenski planski rabi pa je stavbno zemlji-
šče za centralne dejavnosti.

10. Posebno določilo: organizator javne dražbe 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi posto-
pek prodaje, ne da bi zato navedel razlog, pri čemer se 
dražiteljem že vplačana varščina vrne brez obresti.

11. Ogled nepremičnine in informacije: po predho-
dnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki je predmet 
javne dražbe. Vse informacije v zvezi z javno dražbo 
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba I/28) ali na 
tel. 05/335-01-67.

Mestna občina Nova Gorica
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 Ob-3261/14

Svet Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec 
na podlagi 14. člena in 30. člena Statuta Varstveno de-
lovnega centra Krško - Leskovec in Zakona o socialnem 
varstvu, (Uradni list RS, št. 3/07), ter sklepa Sveta zavo-
da Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec z dne 
25. 2. 2014, objavlja razpis za

direktorja/direktorico Varstveno delovnega cen-
tra Krško - Leskovec.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-
dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena Zakona o so-
cialnem varstvu (ZSU – Uradni list RS, št. 3/07 z dne 
12. 1. 2007). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati 
dokazovati s pisnimi listinami.

2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni 
po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in ne-
popolnih ponudb ne bo obravnaval.

3. Mandat direktorja/ice traja pet let.
Mandat bo direktorju/ici začel teči z dnem, ko bo iz-

dano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, oziroma 
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo 
soglasje ministra izdano prej (predvidoma 1. 1. 2015).

4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev in s predložitvijo programa dela zavoda za 
mandatno obdobje ter kratkim življenjepisom pošljejo 
kandidati v roku osem dni po objavi razpisa v zaprti ovoj-
nici na naslov: Svet Varstveno delovnega centra Krško 
- Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri 
Krškem, s pripisom: »Razpis za direktorja/ico«.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tride-
setih dneh po zaključenem izbirnem postopku.

Svet zavoda Varstveno delovnega centra  
Krško - Leskovec

 Ob-3270/14

Svet Knjižnice Radlje ob Dravi, na podlagi 17. člena 
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 21. 
ter 22. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob 
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 21, 2003), razpi-
suje delovno mesto

direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi.
Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati splošne 

pogoje, določene z zakonom, poleg tega pa tudi nasle-
dnje pogoje:

– končana univerzitetna izobrazba družboslovne 
smeri,

– opravljen strokovni izpit za bibliotekarja oziroma 
ga mora opraviti najkasneje v roku dveh let,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delih v javnih zavodih za negospodarsko dejavnost,

– ima organizacijske sposobnosti, pasivno znanje 
tujega jezika in obvlada osnove računalništva, kar do-
kazuje v skladu s 16. členom Statuta Knjižnice Radlje 
ob Dravi.

K prijavi mora predložiti program nadaljnjega razvo-
ja knjižnice in njenih enot.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo petih let. 
Rok za prijavo je osem dni po objavi razpisa. Prijave 
z dokazili pošljite na naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, 

Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi. Ovojnice je 
potrebno opremiti z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis«.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Knjižnica Radlje ob Dravi

Št. 63/14 Ob-3278/14

Svet Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko na 
podlagi 79. člena Statuta Inštituta za matematiko, fiziko 
in mehaniko ter 35. člena Zakona o zavodih razpisuje 
mesto

direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zako-

nom, izpolnjevati še naslednje zahteve:
– da ima naziv visokošolskega učitelja ali razisko-

valnega sodelavca s področja dejavnosti inštituta,
– da je predložil program razvoja raziskovalne or-

ganizacije.
Rok za prijave, ki jih sprejema tajništvo IMFM, Ja-

dranska 19, 1000 Ljub ljana, je 12. september 2014 – 
s pripisom »Razpis za direktorja«.

Kandidate bomo o izidu obvestili v 30 dneh od dne-
va objave razpisa.

Svet Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko 
Ljub ljana

Su 040501/2014-11/4 Ob-3284/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški 
službi:

1 prosto mesto višjega sodnika na Upravnem 
sodišču Republike Slovenije na zunanjem oddelku 
v Novi Gorici.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in 
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, 
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpol-

Razpisi delovnih mest
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njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano 
sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3285/14

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana, 
na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96,36/2000 – zpdzc, 127/2006 – zjzp), 
29. člena Statuta zavoda ter na podlagi sklepa sveta 
zavoda Bolnišnice Sežana z dne 13. 8. 2014, objavlja 
razpis za delovno mesto

direktor/direktorica Bolnišnice Sežana.
Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktor-

ja/direktorice zavoda morajo poleg pogojev, predpisanih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-

ganizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– predložitev programa razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice zavoda traja štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisno prijavo z do-

kazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom 
razvoja zavoda v roku 15 dni od dneva objave razpisa 
v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankar-
jeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »Za razpisno 
komisijo – Ne odpiraj«.

Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo 
o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva 
objave razpisa.

Bolnišnica Sežana
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Št. 4300-349/2013/798 Ob-3287/14

Sprememba
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, v vlogi posredniškega telesa objavlja 
spremembo »Javnega poziva za predložitev vlog za 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeri-
tve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« operativnega programa krepitve regi-
onalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 
2013–2015«.

V »Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanci-
ranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regio-
nalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj re-
gij« operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015« (v 
nadaljevanju: javni poziv), objavljenem v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 27 dne 18. 4. 2014, se spremeni 
okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago 
za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu.

Besedilo tretjega odstavka točke 3.1 javnega pozi-
va »Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu« se 
po spremembi glasi:

»Okvirna višina sredstev se lahko spremeni z obja-
vo o povečanju oziroma zmanjšanju sredstev na javnem 
pozivu v Uradnem listu RS.«

Besedilo četrtega odstavka točke 3.2 javnega pozi-
va »Višina sofinanciranja« se po spremembi glasi:

»Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 
so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije:

– na proračunskih postavkah MGRT v višini največ 
do 36.005.344,61 EUR;

– na presežnih pravicah porabe v višini največ do 
26.300.000,00 EUR;

– na dodatnih pravicah porabe v višini največ do 
10.000.000,00 EUR.«

Posredniško telo ob tem opozarja, da sredstva v 
višini 26.300.000,00 EUR niso razpoložljiva v letu 2014 
oziroma opozarja, da so sredstva razpoložljiva v t.i. 
presežnih pravicah porabe, kar pomeni, da bodo ta 
sredstva na voljo pogojno, to je pod odložnim pogojem, 
s katerim se prevzem obveznosti odloži do sprostitve 
teh pravic porabe in do sprejetja ustrezne proračunske 
podlage za leto 2015. Ministrstvo bo o sprostitvi pravic 
porabe vlagatelje seznanilo na spletni strani ministrstva 
v rubriki Kako do sredstev, Javni razpisi.

Izbranim vlagateljem bodo sredstva dodeljena v 
enakem razmerju, glede na sredstva zagotovljena v 
državnem proračunu.

Besedilo šestega odstavka točke 11 javnega poziva 
»Roki in način prijave« se po spremembi glasi:

»Kolikor bodo razpoložljiva sredstva v okviru 4. 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeri-
tve »Regionalni razvojni programi« in ostalih razvojnih 
prioritet ostajala nerazporejena, kolikor bo to dopuščal 
Proračun RS za leto 2015 in kolikor bo potreba razvidna 
iz liste prioritetnih projektov iz izvedbenega načrta regi-
onalnih razvojnih programov ter oddanih vlog na Javni 
poziv, bo MGRT v Uradnem listu RS objavil spremembo 
tega javnega poziva in določil novo okvirno višino nepo-
vratnih sredstev.«

Besedilo drugega odstavka točke 3.1 javnega po-
ziva »Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu« se 
po spremembi glasi:

»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na raz-
polago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu 
je največ do 72.305.344,61 EUR.«

Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespre-
menjene.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-3260/14

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. 
z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz upora-
be, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
z dne 25. 9. 2012, objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23, 

apartma št. 12, površine 55,60 m2 (se nahaja v dveh 
etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega 
prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in balkona); 
s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom ne-
premičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 
2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistri-
ca, v deležu 560/10000-tin. Apartma je vpisan v katastru 
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 
2200-1145-12 in se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je 
zgrajen leta 1990. Nepremičnina – apartma je vpisan 
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekoma Sloveni-
je d.d., z ID znakom nepremičnine 2200-1145-12, k.o. 
2200 Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je 
priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in priklju-
ček CATV, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opre-
mljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apart-
majem. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
70.060,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme 
je 950,00 EUR + DDV.

2. Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 28, počitniški 
apartma, površine 28,50 m2 in pripadajoči delež skupne-
ga hodnika.

Apartma je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska 
enota (površine 28,5 m2), z ID znakom 2200-838-94 in 
se nahaja v 2. etaži stavbe, ter pripadajoči skupni ho-
dnik (površine 9,2 m2), ki je vpisan kot posebni skupni 
del stavbe, z ID znakom 2200-838-101, oba v k.o. 2200 
Bohinjska Bistrica. Stavba, v kateri se nahaja predmetni 
apartma stoji na zemljišču, z ID znakom 2200-288/6, 
2200-292/4, 2200-292/5 in 2200-292/6, vse k.o. 2200 
Bohinjska Bistrica. Prodaja se tudi delež na skupnih de-
lih, napravah in zemljišču, ki pripada delu stavbe, z ID 
znakom 2200-838-94, v deležu do 15/1002 in solastnina 
deleža na posebnem skupnem delu (hodnik), z ID zna-
kom 2200-838-101, v deležu do 44/1002.

Glede na to, da je trenutno vhod v apartma, ki se 
prodaja in vhod v tehnološke prostore Telekom Sloveni-

Druge objave
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je, d.d. funkcionalno možen le iz skupnega hodnika z ID 
znakom 2200-838-101, ostane po prodaji skupni hodnik 
v lasti Telekom Slovenije, d.d. (v deležu 158/1002 oziro-
ma 7,2 m2) in v lasti kupca - novega lastnika apartmaja 
(v deležu 44/1002 oziroma 2,0 m2).

Objekt, v katerem se nahaja apartma, je zgrajen 
leta 1985; objekt je priključen na električno, vodovodno 
in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski pri-
ključek in priključek CATV; ogrevanje je centralno radia-
torsko za celoten objekt.

Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
39.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme 
je 440,00 EUR + DDV.

3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma 
št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-poči-
tniškega objekta v središču Dolenjskih toplic; v objek-
tu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnolo-
ški prostori Telekoma Slovenije d.d. v kletni etaži, del 
prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., 
v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je 
zunanja garaža. Stavba, v kateri se nahaja predmetni 
apartma, je zgrajena leta 1970; apartma je generalno 
prenovljen leta 2005. Apartma ima svoje odjemno me-
sto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja 
je iz skupne kotlovnice Telekoma Slovenije d.d. Apart-
ma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj 
z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifika-
cijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepre-
mičnin). Stavba leži na zemljišču, z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja 
delež 994/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495- 452/17-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajal-
čevi lasti do celote.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
51.410,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.500,00 EUR + DDV.

4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3, 
površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega 
objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so po-
leg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori 
Telekoma Slovenije d.d., v kletni etaži, del prostorov 
v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem 
delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. 
Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma, je zgraje-
na leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. 
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne 
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 3 predstavlja 
delež 913/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495 – 452/17-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajal-
čevi lasti do celote.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tele. 
07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
47.230,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.100,00 EUR + DDV.

5. Ljub ljana, Celovška 264, stanovanje – soba šte-
vilka 169 (430/IV), površine 16,99 m2 (soba, kopalnica 
z WC), v četrtem nadstropju stavbe, na naslovu Celov-
ška 264, Ljub ljana. Večstanovanjska stavba etažnosti 
K+P+12 je bila zgrajena leta 1983. Stanovanje je locira-
no v stavbi z IŠS 1738-1394, ki leži na zemljišču s par-
celno številko 432/0, k.o. 1738 – Dravlje, z ID znakom 
1738-432/0-0, k.o. 1738 – Dravlje in parcelno številko 
428/0, k.o. 1738 – Dravlje, z ID znakom 1738-428/0-0, 
k.o. 1738 – Dravlje.

Telekom Slovenije, d.d. je kot prodajalec zemljiško-
knjižni lastnik prodajane nepremičnine v deležu 
1453/1.000.000 od njegovega skupno vknjiženega de-
leža do 2906/1.000.000.

Ogled je možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 01/234-15-92, ga. Jana.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
26.030,00 EUR.

6. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površi-
ne 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na 
naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače; vpisano v ze-
mljiški knjigi kot posamezni del stavbe, z ID znakom 
nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina Telekom 
Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada zemljišče (stav-
bišče, dvorišče), v deležu 9540/100000 oziroma sku-
paj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih z ID znakom nepre-
mičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in 1832-2250/4-0, 
vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi 
prostori je zgrajena leta 1992; poslovni prostori so se 
uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori 
imajo električno, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogre-
vanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se 
v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preure-
diti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta (ogrevanje, 
voda ...) za potrebe predmetnega poslovnega prostora.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
31.030,00 EUR.

7. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v 
objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne 
površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolu-
cije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na 
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871-1662/0-1, 
k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče z ID znakom nepremič-
nine 1871-806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu 
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v ze-
mljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt 
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in po-
slovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih 
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, 
da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni 
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; 
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani ku-
pec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške 
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za 
potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda, 
kanalizacija, ogrevanje …).

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
167.620,00 EUR.

8. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi 
tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površi-



Stran 1962 / Št. 64 / 29. 8. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ne 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pri-
padajočim zemljiščem – stavbišče, z ID znakom nepre-
mičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče, ze-
lenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in 
funkcionalno zemljišče, z ID znakom nepremičnine 1316 
– 582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče, 
z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine 
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas. Objekti so 
zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepre-
mičnine so vpisane v zk kot lastnina Telekom Slovenije, 
d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 104.960,00 EUR.

9. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslov-
ni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2, v 2. 
nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objek-
ta, na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; 
nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju 
so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojni etažni del 
stavbe z identifikacijsko številko 2304-582-84, k.o. Nova 
Gorica in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81, 
k.o. Nova Gorica ter drugo parkirno mesto, z oznako 
2304-582-82, k.o. Nova Gorica. Objekt v katerem se 
nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je 
zgrajen leta 1995. Navedene nepremičnine so zasedene 
oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega 
kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin 
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe 
najemno razmerje kot nov najemodajalec namesto Te-
lekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice 
najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne 
pogodbe.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 195.120,00 EUR.

10. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lo-
kaciji Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2, 
na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0 
(travnik, površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom 
nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče 
površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremič-
nine 2120-14/3-0 (odprto skladišče površine 1.565 m2) 
in na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-17/6-0 
(pot površine 255 m2), vse k.o. 2120-Primskovo. Vse 
navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 914.470,00 EUR.

11. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni 
prostori površine skupaj 2.393,61 m2, ki predstavljajo 
del poslovne stavbe “B” z IDŠ 2120-574 in skladišče 
odpadnih olj z IDŠ 2120 -818 ter sorazmerni del pripa-
dajočega zemljišča – stavbišča, s parcelno številko 28/5 
(površine 865,16 m2), z ID znakom 2120-28/5-0 in ena-
kim deležem zemljišča–dvorišča (del od 2/3 dvorišča) 
s parcelno številko 31/3 (površina 2.406,79 m2), z ID 
znakom 2120-31/3-0, vse k.o. 2120 Primskovo, v deležu 
do 9.710/10.000.

Poslovni prostori v poslovni stavbi B, so v času ob-
jave zasedeni in bodo v primeru sklenitve kupoprodajne 
pogodbe (prodaje) izpraznjeni najpozneje v šestih me-
scih od sklenitve pogodbe oziroma po dogovoru s po-
tencialnim kupcem teh nepremičnin.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 972.000,00 EUR.

II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja 

pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne 
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti 
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 19. 9. 2014. Za pra-
vočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti 
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 111-B, najkasneje 
do vključno 19. 9. 2014 do 12. ure.

Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače 

in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za 
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in pri-
imek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko),

– navesti zaporedno številko nepremičnine iz obja-
ve in druge natančne podatke nepremičnine za katero 
kandidirajo in predlagajo ponudbo,

– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v abso-
lutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme 
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne 
cene,

– navesti popolne podatke o številki tekočega-tran-
sakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka 
računa),

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo 
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumen-
ta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis 
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samo-
stojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z na-
kupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni 
za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – poči-
tniško enoto (od zap. 1 do vključno zap. 4),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem ne-
premičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepre-
mičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ure-
ditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine 
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje 
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d. 
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe ve-
ljavne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepre-
mičnino pod zaporedno št. 9_Nova Gorica, Tolminskih 
puntarjev 4),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z dejstvom, da so poslovni prostori stavbe B, (ki so pred-
met prodaje) zasedeni in bo vselitev vanje možna naj-
pozneje v šestih mesecih po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem (v 
objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 11_ 
Kranj-Primskovo, Mirka Vadnova 13).

Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu 

“videno–kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju 
pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem pre-
moženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz na-
slova stvarnih napak.
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V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) 
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami 
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške 
prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni 
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje 
do 31. 10. 2014.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogod-
bo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik.

V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma iz-
brani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz 
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da 
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani ku-
pec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino 
v višini 3.000,00 EUR + DDV.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno 
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene 
cene.

Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje 
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponud-
bam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od 
ponudnikov.

Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponu-
dniki pridobijo:

– splošno – na tel. 02/530-27-70, g. Marjan, 
01/234-16-50, g. Mladen in 01/234-15-92, ga. Jana.

– dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem 
in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na 
tel. 01/234-13-68, ga. Jana.

Telekom Slovenije, d.d.

 Ob-3276/14

Skupna pokojninska družba d.d., Ljub ljana, Trg re-
publike 3, Ljub ljana, na podlagi 171. člena Zakona o za-
varovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka 
revidiranega letnega poročila – SKL 2002, objavlja

povzetek revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2013,  

s posebnim revizorjevim mnenjem  
za potrebe obveščanja javnosti

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
V EUR 31. 12. 2013 31. 12. 2012
SREDSTVA   
Neopredmetena sredstva 16.470 20.219
Opredmetena osnovna sredstva 163.809 122.096
Finančne naložbe 15.400.763 15.667.565

– razpoložljive za prodajo 9.362.560 8.044.853
– v posesti do zapadlosti 802.499 1.293.786
– v posojila in depozite 5.235.704 6.328.926

Sredstva iz finančnih pogodb 218.071.776 246.331.586
Terjatve in druga sredstva 769.535 605.085
Denar in denarni ustrezniki 1.269.471 922.324
Skupaj sredstva 235.691.823 263.668.874
KAPITAL   
Osnovni kapital 6.750.764 6.750.764
Kapitalske rezerve 590.920 590.920
Rezerve iz dobička 932.346 932.346
Rezerva za spremembo poštene vrednosti 428.739 –483.227
Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let 7.930.537 5.872.959
Čisti poslovni izid poslovnega leta –5.238.896 3.254.713
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
V EUR 31. 12. 2013 31. 12. 2012
Skupaj kapital 11.394.409 16.918.474
OBVEZNOSTI   
Obveznosti iz finančnih pogodb 218.071.776 246.331.586
Rezervacije in obveznosti do zaposlencev 160.860 155.095
Poslovne in druge obveznosti 6.064.778 263.719
Skupaj obveznosti 224.297.414 246.750.400
Skupaj kapital in obveznosti 235.691.823 263.668.874
Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo 10.142.302  23.279.801

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
V EUR 2013 2012
Prihodki iz poslovanja 3.843.638 5.198.655

Prihodki od vstopne provizije 560.657 686.487
Prihodki od izstopne provizije 381.938 1.073.734
Prihodki od upravljavske provizije 2.901.043 3.438.434

Čisti obratovalni stroški 2.039.576 2.191.431
Amortizacija 61.839 78.927
Stroški dela 953.437 1.038.104
Ostali obratovalni stroški 1.024.299 1.074.399

Drugi prihodki 91.226 367.318
Drugi odhodki 5.798.940 1
Izid iz poslovanja –3.903.652 3.374.542
Prihodki naložb 635.662 703.406

Prihodki od obresti 561.157 656.007
Prihodki od dividend 10.085 10.353
Tečajne razlike 38 0
Dobički pri odtujitvah naložb 64.382 37.046

Odhodki naložb 1.970.906 823.234
Odhodki za obresti 0 8
Odhodki iz oslabitve naložb, razpoložljivih za prodajo 1.731.030 467.020
Izgube pri odtujitvah naložb 239.876 356.207

Izid iz naložbenja –1.335.244 –119.828
Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb 0 0
ČISTI POSLOVNI IZID –5.238.896 3.254.713
Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico –161,92 100,59

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
V EUR 2013 2012
Čisti poslovni izid –5.238.896 3.254.713
Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, 
razpoložljivega za prodajo

911.966 263.396

– dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja –537.228 –592.593
– prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 1.449.194 855.990

Drugi vseobsegajoči donos 911.966 263.396
VSEOBSEGAJOČI DONOS –4.326.930 3.518.109

PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA
V EUR 2013 2012
Čisti poslovni izid –5.238.896 3.254.713
Preneseni čisti dobiček 9.127.672 8.364.294
Izplačilo dividend –1.197.135 –2.491.335
Bilančni dobiček 2.691.640 9.127.672

V skladu z določili pokojninskih načrtov Skupne 
pokojninske družbe d.d., Ljub ljana znaša za poslovno 
leto 2013:

1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih PN-SK-01 
in PN-SK-02):
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– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je 
družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in 
PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža 
zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,94 %;

– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovan-
cem, po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02, iz-
ražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih 
za zajamčena izplačila, 0,00 %.

2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem načrtu 
PN-SK-03):

– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je druž-
ba kot izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, upo-
števala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca 
v donosu kritnega sklada 1,94 %;

– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovan-
cem, po pokojninskem načrtu PN-SK-03, izražen kot 
odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajam-
čena izplačila, 1,70 %.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljub ljana
 Peter Krassnig Aljoša Uršič
 član uprave predsednik uprave

Revizorjevo poročilo,  
namenjeno javni objavi povzetkov  

računovodskih izkazov
Revidirali smo računovodske izkaze s pojasnili 

družbe Skupna pokojninska družba d.d. za leto, konča-
no 31. decembra 2013, iz katerih izhajajo povzetki raču-
novodskih izkazov, v skladu z mednarodnimi standardi 
revidiranja. V našem poročilu z dne 30. maj 2014 smo 
izrazili mnenje, da so računovodski izkazi s pojasnili, iz 
katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, v vseh 
pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega 
stanja družbe Skupna pokojninska družba d.d. na dan 
31. december 2013 ter njenega poslovnega izida in 
denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z med-
narodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih 
je sprejela EU.

Po našem mnenju so priloženi povzetki računo-
vodskih izkazov v vseh pomembnih pogledih skladni 
z revidiranimi računovodskimi izkazi s pojasnili, iz ka-
terih izhajajo.

Za boljše razumevanje bilance stanja družbe Sku-
pna pokojninska družba d.d. na dan 31. december 2013, 
izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega do-
nosa za leto 2013, prikaza bilančnega dobička ali bilanč-
ne izgube na dan 31. 12. 2013 ter področja naše revizije 
je treba priložene povzetke računovodskih izkazov brati 
skupaj z računovodskimi izkazi s pojasnili, iz katerih iz-
hajajo, in našim poročilom o njih.

Janez Uranič 
Direktor 

Ernst& Young d.o.o.

Simon Kolenc 
Pooblaščeni revizor

Št. 478-0029/2014-2 Ob-3259/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Sklepa 
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 381, 
z dne 30. 1. 2013, Občina Ravne na Koroškem objavlja

poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 

MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, zemljiška par-
cela številka 8/16, v izmeri 1462 m2, k.o. 883 – Dobja 
vas.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
zemljiške parcele v PC Dobja vas – javno zbiranje po-
nudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno;

– Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Po-
nudba za nakup zemljiške parcele številka 8/16, v izmeri 
1462 m2, k.o. 883 – Dobja vas – Ne odpiraj«. Ponudbo 
lahko zainteresirani ponudniki dostavijo osebno v spre-
jemni pisarni ali s priporočeno pošiljko na navedeni na-
slov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov 
pošiljatelja;

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino.

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto zna-
ša 33.625,00 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987 
z navedbo »kupnina za zemljiško parcelo v PC Dobja 
vas«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
janj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;
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– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup, lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure 
pri Ireni Došen, na tel. 02/82-16-036. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si.

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2014 ob 
12. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 430-0018/2014 Ob-3291/14

Občina Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 
9220 Lendava, na podlagi 25. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 
50/14) in na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št.. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13), objavlja

javno zbiranje ponudb
za odkup poslovnega deleža gospodarske družbe 

Gramoz d.o.o., Trimlini 2f, Lendava
1. Predmet prodaje je navedeni poslovni delež 

v družbi z omejeno odgovornostjo:
– Gramoz, družba za pro izvodnjo in poslovne stori-

tve d.o.o., MŠ 1638874000,
– zap. št. deleža: 65926,
– osnovni vložek: 10.849,54 EUR,
– poslovni delež imetnika: zap. št. družbe-

nika 489378, Občina Lendava – Lendva Közseg,
– delež v odstotku ali ulomku: 26,0000 %.
2. Družbeniki družbe Gramoz, družba za pro-

izvodnjo in poslovne storitve d.o.o. imajo prednost 
pri nakupu poslovnega deleža pred drugimi osebami, 
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.

3. Izhodiščna cena za odkup poslovnega deleža 
znaša: 240.000,00 EUR.

4. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki 
se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega 
ponudnika:

– ponujeno ceno,

– način in rok plačila, ter v primeru odloženega pla-
čila način zavarovanja plačila kupnine,

– rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši kot 
60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.

5. Ponudba mora biti brezpogojna. Ponudba se 
lahko nanaša le na odkup celotnega poslovnega deleža. 
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti 
v slovenskem ali madžarskem jeziku.

6. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje prav-
ne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi pri-
ložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, 
ki ni starejši od 30 dni.

7. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za 
izbor najboljšega ponudnika. Ponudbe bo komisija oce-
njevala na osnovi kriterijev, ki so navedeni kot elementi 
ponudbe v 4. točki tega razpisa. V primeru, da komisija 
oceni, da na podlagi ponujenih pogojev, izmed prejetih 
ponudb, ki vsebujejo vse elemente iz razpisa, ne more 
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče do-
seči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove ponudni-
ke, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 
Komisija lahko odloči, da se s posameznimi ponudniki 
opravijo pogajanja z namenom doseganja čim boljših 
pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. O iz-
boru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni 
po končanem postopku oziroma najkasneje v osmih 
dneh od zadnjega dne roka za oddajo ponudb.

8. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki pri-
spejo na sedež Občine Lendava – Lendva Község, 
Glavna ulica 20, 9220 Lendava, najpozneje do dne 
8. 9. 2014 do 12. ure, v zaprti pisemski ovojnici s pripi-
som: »Ponudba za odkup poslovnega deleža v družbi 
Gramoz d.o.o. – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice 
mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje prispelih ponudb bo dne 8. 9. 
2014 ob 13. uri, v prostorih Občine Lendava – Lendva 
Község.

10. Na podlagi tega razpisa Občina Lendava – 
Lendva Község ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji 
poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim 
ponudnikom.

11. Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko za-
interesirani dobijo na naslovu Občine Lendava – Lendva 
Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, pri Aleksandri 
Kreslin, univ. dipl. ekon., tel. + 386 2/577-25-00, faks: 
+ 386 2/577-25-09, e-pošta: sandra.kreslin@lendava.si.

12. Objava na spletni strani Občine Lendava: www.
lendava.si, dne 29. 8. 2014.

Občina Lendava – Lendva Község
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Št. 2153-15/2014/5 Ob-3274/14

V register političnih strank se vpiše politična stranka 
Stranka za Razvoj Občin in Krajev, s kratico imena 
ROK in s sedežem v Brežicah, Cesta prvih borcev 43. 
Znak stranke je napis ROK na polju bele barve s črnim 
»RO« in zelenim »K« ter zeleno piko v črki »O«, izpis 
»ROK« je z velikimi tiskanimi črkami, spodaj pod znakom 
izpis z velikimi črkami »STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN 
KRAJEV«, vse črke so v črni barvi razen prvih črk besed 
v zeleni barvi in sicer v besedi RAZVOJ »R«, OBČIN »O« 
IN KRAJEV »K«. Te tri črke tvorijo kratico imena ROK.

Kot zastopnica politične stranke Stranke za Ra-
zvoj Občin in Krajev se v register političnih strank vpiše 
Tatjana Mlakar, roj. 22. 6. 1975, državljanka Republike 
Slovenije, s stalnim prebivališčem: Naselje heroja Ma-
roka 16, Sevnica.

Matična številka politične stranke je: 4068173000.

 

Št. 2153-3/2007/17 Ob-3289/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Evo 12, s sedežem v Kopru, Gortanov trg 15 ter z ma-
tično številko: 1030116000, vpiše sprememba statuta, 
sprememba imena v: Slovenija za vedno, kratica ime-
na: SZV in sprememba znaka stranke. Znak stranke je 
sestavljen iz besednega napisa (logotipa) Slovenija za 
vedno. Logotip je sestavljen iz dveh barv; modre – Pan-
tone 7687 C in rdeče – Pantone 185 C.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 2153-4/2007/19 Ob-3290/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Avion, s sedežem v Kopru, Gortanov trg 15 ter z ma-
tično številko: 1030124000, vpiše sprememba statuta, 
sprememba imena v: Ankaran je naš, kratica imena: 
AJN in sprememba znaka stranke. Znak stranke je 
sestavljen iz besednega napisa (logotipa) Ankaran je 
naš. Logotip je sestavljen iz treh barv; modre – Pantone 
2995, rumene – Pantone 116 in črne – Pantone black.
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Št. 101-2/2014 Ob-3153/14

Pravilnik Sindikata SVIZ Vrtec Postojna, se 
z dnem 16. 7. 2014 sprejme v hrambo pri Upravni enoti 
Postojna in se pod zaporedno številko 59/2014 vpiše 
v evidenco hrambe statutov pri Upravni enoti Postojna.

Št. 10100-4/2014-3 Ob-3257/14

Statut Sindikata občin Slovenije se hrani pri Mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 
11. 8. 2014, pod zaporedno številko 214.

Evidence sindikatov
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 Ob-3277/14

Na podlagi drugega odstavka 670. člena ZGD-1 
samostojni podjetnik Herbert Lah objavljam, da bom 
poslovanje svojega podjetja IKEMAL – impregniranje, 
izdelava frazmaščevalcev in izdelkov iz poliestra, Lah 
Herbert s.p., naslov Pekel 32 C, 2211 Pesnica pri Mari-
boru, matična številka 5426700000, davčna številka SI 
46415025, prenesel na novo kapitalsko družbo – družbo 
z omejeno odgovornostjo, ki bo ustanovljena zaradi pre-
nosa podjetnikovega podjetja. S prenosom poslovanja 
bodo prešle na d.o.o. tudi vse pravice in obveznosti, ki 
jih imam kot podjetnik v zvezi z s.p.. Družba z omejeno 
odgovornostjo bo kot univerzalni pravni naslednik vsto-
pila v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim s.p. 
Prenos poslovanja se bo izvršil predvidoma 90 dni od 
dneva te objave.

IKEMAL Lah Herbert s.p.

Objave gospodarskih družb



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 64 / 29. 8. 2014 / Stran 1971 

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 167692/2013 Os-3170/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, 
slovenska energetska družba, d.d., Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50, Ljub ljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, 
Dunajska cesta 50, Ljub ljana, proti dolžniku Bojanu Ora-
žem, Viška cesta 23, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. 
zač. zastopnik Maček Mateja, Kolodvorska 6, Ljub ljana 
– dostava, zaradi izterjave 931,84 EUR, sklenilo:

dolžniku Bojanu Oražem, Viška cesta 23, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Maček Mateja, 
Kolodvorska 6, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 7. 2014

VL 7217/2014 Os-3172/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Alea-
sing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska 
cesta 167, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Nikolaj 
Fišer, proti dolžniku NFM gradbeništvo in investicije 
d.o.o., Kotnikova ulica 2, Ljub ljana; Branislav Bratuša, 
Kotnikova ulica 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Katarina 
Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljub ljana - dostava, 
zaradi izterjave 13.133,38 EUR, sklenilo:

dolžniku Branislavu Bratuša, Kotnikova ulica 2, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Magyar Erja-
vec Katarina, Glinška ulica 10, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 31. 7. 2014

N 23/2013 Os-3189/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajni sodnici 
Darji Morelj v nepravdni zadevi predlagatelja: Republika 

Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki ga zastopa Dr-
žavno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, zoper 
nasprotnega udeleženca Siniša Maroević, Ulica Pome-
rio 5, 51000 Rijeka, Hrvaška, zaradi predloga za sodni 
depozit, izven naroka 10. julija 2014 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Sinišu Maroeviću, stanu-
jočemu na naslovu Ulica Pomerio 5, 51000 Rijeka, se 
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik – notar-
ka Sonja Železnik, Bazoviška cesta 32, Ilirska Bistrica.

Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo 
nasprotnega udeleženca zastopala vse dotlej, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojne 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Cen-
ter za socialno delo Ilirska Bistrica. Izdan je tudi oglas, ki 
bo objavljen na oglasni deski okrajnega sodišča, spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 10. 7. 2014

Oklici dedičem

D 182/2011 Os-3233/14

Josip Cunja, roj. 15.9.1865, neznanega bivališča, je 
dne 17. 4. 1957 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali skrbnici 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. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 29. 7. 2014

Oklici pogrešanih

N 18/2014 Os-3031/14

V nepravdni zadevi predlagateljice Majde Jerman, 
Depala vas 47, Domžale, ki jo zastopa Majda Lokošek, 
notarka v Domžalah, zoper nasprotnega udeleženca 
Floriana Šimenc, Depala vas 37, Domžale, ki ga zasto-
pa skrbnik Vincenc Jerman, Depala vas 47, Domžale, 
zaradi predloga za razglasitev za mrtvega in dokazo-
vanje smrti, se pokliče pogrešanca Šimenc Floriana, 
rojenega 4. 5. 1887 v Depali vasi 37, Mengeš, nazadnje 
stanujoč Depala vas 37, Domžale, da se oglasi in tudi 
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Domžalah v 3 mesecih po objavi 

Objave sodišč
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tega oklica; po poteku roka bo sicer sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 7. 7. 2014

N 47/2013 Os-2984/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Marjana 
Bembič, Boršt 45, Marezige, ki ga zastopa odvetnik Igor 
Kocjančič iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Ivana 
Jurinčič, pok. Ivana, imenovan Bres, iz Boršta, neznane-
ga bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogreša-
nega nasprotnega udeleženca za mrtvega, izven naroka 
za glavno obravnavo, dne 2. julija 2014, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega na-
sprotnega udeleženca Ivana Jurinčiča, pok. Ivana, ime-
novan Bres, iz Boršta, neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse, 
ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, pa se poziva, 
da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 2. 7. 2014

N 27/2013 Os-3073/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Peric, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka: Re-
publika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo 
RS, Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca 
Ivana Cupin, pok. Antona, neznanega bivališča, ki ga 
zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz 
Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega 
udeleženca za mrtvega, izven naroka za glavno obrav-
navo, dne 14. julija 2014, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega 
nasprotnega udeleženca Ivana Cupina, pok. Antona, 
neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču in tudi 
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti se poziva, 
da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 14. 7. 2014

N 45/2013 Os-3075/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja Dimitrija Tur-
co, Via Valmaura 67, Trst, R Italija, ki ga zastopa Bo-
jan Starčič, odvetnik v Portorožu, zoper nasprotnega 
udeleženca Antona Kocjančič, pok. Matije, neznanega 
bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Nika Starešinič, Podvozna cesta 12, Portorož, zaradi 
razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za 
mrtvega, po opravljenem naroku dne 24. 6. 2014, istega 
dne, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega na-
sprotnega udeleženca Antona Kocjančiča, pok. Matije, 
neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse, 
ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to 
sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od objave 

tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 24. 6. 2014

N 2/2014 Os-3182/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja: ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 
Ljub ljana, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca: 
Josipa Gomizelj, Calle Caracas 4063, Buenos Aires, 
Argentina, za mrtvega.

Josip Gomizelj je rojen 10. 4. 1903 v Dutovljah 
kot sin Gomezelj Jožefa in roj. Macarol Ivane. Njegovo 
zadnje znano bivališče je Calle Caracas 4063, Buenos 
Aires, Argentina. Drugih podatkov o pogrešanemu ni.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 4. 8. 2014

Kolektivni delovni spori

X Pd 1140/2013 Os-3293/14

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
petega odstavka 53. člena Zakona o delovnih in soci-
alnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 – 43/12) objavlja 
sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. 
št. Pdp 549/14 z dne 19. 6. 2014 v zvezi s sodbo De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. X Pd 
1140/2013 z dne 26. 3. 2014, ki je postala pravnomočna 
dne 29. 6. 2014. Izrek se glasi:

Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba sodišča 
prve stopnje spremeni tako, da se glasi:

„1. Ugotovi se, da je nasprotni udeleženec kršil do-
ločbe 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospo-
darske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12), s tem ko ni 
priznaval in obračunal povračila stroškov kilometrine za 
prevoz na delo in z dela zaposlenim javnim uslužben-
cem, ki za prihod od kraja bivališča do kraja delovnega 
mesta in nazaj nimajo možnosti uporabe javnega prevo-
za z javnimi prevoznimi sredstvi na razdaljah, ki skupno 
znašajo več kot dva kilometra v eno smer.

2. Nasprotni udeleženec je dolžan v skladu z določ-
bami 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospo-
darske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12) zaposlenim 
javnim uslužbencem, ki za prihod od kraja bivališča do 
kraja delovnega mesta in nazaj nimajo možnosti upo-
rabe javnega prevoza z javnimi sredstvi na razdaljah 
skupno več kot dva kilometra v eno smer, za čas od 
1. 6. 2012 dalje priznati in izplačati povračilo stroškov 
prevoza za celotno razdaljo, na kateri nimajo možnosti 
uporabe javnega prevoza, in sicer kilometrino v višini 
8 % cene neosvinčenega motornega bencina 95-okta-
nov na kilometer, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki 
tečejo od zapadlosti posameznega izplačila povrnitve 
potnih stroškov dalje, to je od 6. dne v mesecu za pre-
tekli mesec, vse v roku 15 dni.“

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani,
dne 22. 8. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Bajić Sandi, Ulica frankolovskih žrtev 34, Celje, za-
varovalno polico, št. 50500095932, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnt‑334177

Kranjec Mateja, Zgornja Hadina 124A, Hajdina, za-
varovalno polico, št. 50500085115, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnr‑334179

Lampe Ana, Ljub ljanska cesta 43, Domžale, zava-
rovalno polico, št. 50500106074, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnj‑334162

Pogačar Uroš, Spodnje Stranje 5c, Stahovica, za-
varovalno polico, št. 700000344161, izdala zavarovalni-
ca Adriatic Slovenica. gnm‑334209

Ratej Tomislav, Kolačno 10, Loče pri Poljčanah, za-
varovalno polico, št. 50500115550, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnw‑334174

Samec Marko, Prešernova 3, Šmarje pri Jelšah, 
zavarovalni polici, št. 50500094402 in 50500103236, 
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gno‑334182

Smole Franc, Kot 15, Ig, zavarovalno polico, 
št. 41601003375, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. 
gnm‑334184

Spričevala preklicujejo

Bogataj Rebeka, Ravne 54, Cerkno, spričeva-
lo 9. razreda OŠ Spodnja Idrija, izdano leta 2006. 
gni‑334188

Čamernik Nina, Vagajeva ulica 4, Ljub ljana, indeks, 
št. 28090121, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. 
gnj‑334187

Drašler Martina, Gradišnikova ulica 4, Borovnica, 
maturitetno spričevalo, izdala Srednja strojna in kemij-
ska šola, izdano leta 2010. gnh‑334164

Duraković Adela, Sušnikova cesta 2, Vrhnika, spri-
čevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano leta 2008. 
gny‑334172

Erzin Tjaša, Parmova 48, Ljub ljana, spričevalo 
o končani OŠ, izdala Osnovna šola Kolezija, izdano 
leta 2003. gnb‑334170

Ferkulj Nika, Kajuhova ulica 3, Ivančna Gorica, 
indeks, št. 32013298, izdala Naravoslovno tehnična fa-
kulteta, Ljub ljana. gny‑334197

Fortič Nik, Gorenjska ulica 50, Bled, indeks, 
št. 18100037, izdala Filozofska fakulteta. gnq‑334205

Mlinarič Robi, Jarčeva ulica 18, Maribor, diplomo 
Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto, 
številka 1807, izdana leta 2005. gnv‑334175

Salmič Ranja, Bičevje 1, Ljub ljana, spričevalo 
o končani OŠ, Osnovna šola Prežihovega Voranca, 
Ljub ljana, izdano leta 2004. gnk‑334186

Štivan Nina, Einspilerjeva ulica 11, Ljub ljana, spri-
čevala 7., 8. in 9. razred OŠ Mirana Jarca, izdana leta 
2011, 2012, 2013. gni‑334163

Drugo preklicujejo

AP MS d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota, licen-
co št. GE0055668/00017, izvod št. 017, za vozilo z reg. 
št. MS 71-41S, in izvod št. 026, za vozilo z reg. št. MS 
54-62N. gnl‑334168

Avtoprevozništvo Pajk Marjan s.p., Pod hribom 
cesta III/4, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500014698001, izdajatelj Cetis d.d. gnd‑334176

Balabanić Samir, Brodarjev trg 13, Ljub ljana, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500021882001. 
gnc‑334169

Bojić Milan, Pahorjeva 28, Koper - Capodistria, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038831000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnq‑334180

Čarman Sara, Spodnja Senica 19B, Medvode, štu-
dentsko izkaznico, št. 20110055, izdala Pravna fakulte-
ta. gnw‑334194

Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdila za vozni-
ke tujce: Mile Vučenović, št. 009903/ad59-2-2463/2010, 
veljavno do 2. 8. 2012, Dragana Vuković, 
št. 009903/AD59-3-4388/2010, veljavno do 13. 12. 2012, 
in Aleksandra Radojković, št. 009903/AĆ-2-5967/2012, 
veljavno do 25. 9. 2013. gnf‑334191

Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdila za voz-
nike tujce: Kemala Džaja, št. 009903/AD-2-7553/2012, 
veljavno do 2. 9. 2013, Kemala Džaja, 
št. 009903/SŠD59-2-4559/2013, veljavno do 29. 10. 
2014, Davora Čizmek, št. 009903/SŠD59-2-2601/2013, 
veljavno do 9. 6. 2014, in št. 009903/AĆ59-2-6184/2012, 
veljavno do 30. 9. 2014. gni‑334192

Danica Pristov Drinovec s.p., Cegelnica 34, Naklo, 
licenco, številka 012560, za vozilo citroen jumper, regi-
strska številka KR T9 759 (prevoz potnikov v notranjem 
cestnem prometu). gnt‑334206

Dežman Eva, Zgornje Pirniče 43C, Medvode, di-
jaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija, Ljub ljana. 
gnr‑334204

Dominković Nikola, Koželjskega ulica 6, Velenje, 
študentsko izkaznico, št. 31090081, izdala Fakulteta za 
farmacijo, Univerza v Ljub ljani. gnn‑334183

Družina Jan, Levstikova 2, Logatec, študentsko 
izkaznico, št. 22090112, izdala Fakulteta za šport. 
gno‑334207

Đurđevič Tanja, Martina Krpana ulica 3, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 20110569, izdala Pravna fa-
kulteta. gnb‑334195

Ferjančič Igor, Ulica Ivana Suliča 12A, Šem-
peter pri Gorici, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500008038001, izdajatelj Cetis d.d. gnw‑334178

Galičič Bojan, Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 107050002272501. 
gnp‑334181

Grzin Domen, Zaboršt 75A, Dol pri Ljub ljani, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnz‑334171

Jakopič Sara, Partizanska pot 8, Litija, študentsko 
izkaznico, št. 01010592, izdala Pedagoška fakulteta, 
Ljub ljana. gnz‑334196

Preklici
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Janez Penko s.p., Petelinje 83, Pivka, licenco, šte-
vilka 009962, za vozilo 009962/003, registrska številka 
PO FA 745. gnk‑334211

Jeraj Urška, Zadobrovška cesta 10, Ljub ljana-Polje, 
študentsko izkaznico, št. 01010290, izdala Pedagoška 
fakulteta. gng‑334165

Jurič Vladimir s.p., Zgornja Bi-
strica 70, Slovenska Bistrica, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500017814020, izdajatelj Cetis d.d. 
gns‑334203

Kveder Romana, Študljanska cesta 65A, Domžale, 
študentsko izkaznico, št. 37091323, izdala Veterinarska 
fakulteta. gnk‑334161

Mihelič Gašper, Sodevci 11, Stari trg ob Kolpi, štu-
dentsko izkaznico, št. 23100370, izdala Fakulteta za 
strojništvo, Univerza v Ljub ljani. gnd‑334193

Petač Ana, Komanija 14A, Dobrova, študentsko 
izkaznico, št. 01009203, izdala Pedagoška fakulteta. 
gnt‑334202

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PE-
TROL 15, Petrol d.d., Ljub ljana 1527 Ljub ljana, Dunaj-
ska cesta 50. gnw‑334199

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 

321/a, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnv‑334200

Povalej Andrej, Ložnica pri Žalcu 3D, Žalec, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500001890001, izdaja-
telj Cetis d.d. gnn‑334208

Pustoslemšek Jernej, Škapinova ulica 1, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 01010307, izdala Pedagoška fa-
kulteta, Univerza v Ljub ljani. gnl‑334210

Smonkar Dejan, Šmartno pri Slovenj Gradcu 80, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, izvod licence skupnosti, 
št. 010997/001, za vozilo z reg. oznako NM 35-01T, 
izdana na Prevozništvo Pepsi Trans Dejan Smonkar 
s.p. gnh‑334189

Šimac Jana, Ulica Prekomorskih brigad 10, Tolmin, 
študentsko izkaznico, št. 98103050, izdala Pedagoška 
fakulteta, Koper. gnx‑334173

Šorli Valter, Zatolmin 11, Tolmin, študentsko iz-
kaznico, št. 63000289, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnu‑334201

Zavod za raziskovanje umetnosti, Istrska ulica 58, 
Maribor, štampiljko z logom dveh navzven obrnje-
nih krivulj, v njuni notranjosti je valovita linija. Pod 
logom je besedilo: Zavod za raziskovanje vizualne 
in uprizoritvene umetnosti Maribor, Engelsova 46. 
gnc‑334198
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