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Javni razpisi

 Ob-3701/14

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Ko-
per (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana 
št. 322-231/2013, z dne 6. 12. 2013, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja

spremembe in dopolnitve
javnega razpisa za sofinanciranje prireditev  

v Mestni občini Koper za leto 2014,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 4/14 dne 17. 1. 

2014.
V 3. točki javnega razpisa »Okvirna višina sred-

stev« se doda nova peta alineja, ki se glasi:
– na 5. razpisnem roku preostanek neporabljenih 

sredstev, s predhodnih razpisnih rokov (okvirna višina 
sredstev je 15.000 EUR).

V 6. točki javnega razpisa »Rok za predložitev pri-
jav in način predložitve« se:

1. v prvem odstavku doda nova peta alineja, ki se 
glasi:

– do 30. oktobra 2014 za prireditve, ki so se izvedle 
in se bodo izvajale od 1. oktobra do 31. decembra 2014.

2. besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da 
se po novem glasi:

»Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana 
do vključno 24. januarja, 21. marca, 16. maja, 22. av-
gusta 2014 oziroma 30. oktobra 2014, skladno z opre-
deljenimi datumi izvedbe prireditve.«

Prvi stavek 7. točke javnega razpisa »Datum odpi-
ranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa« se 
spremeni tako, da se po novem glasi:

»Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 dni po po-
teku roka za prijavo, in sicer predvidoma 29. januarja, 
27. marca, 22. maja, 28. avgusta oziroma 6. novembra 
2014 ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Mestna občina Koper

 Ob-3685/14

Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Ura-
dni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
87/11 – ZAvMS in 47/12; v nadaljnjem besedilu: ZMed), 
104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem besedilu: 
ZUJIK) ter 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva 

in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kul-
turnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik), Ministrstvo za kulturo RS objavlja

redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev  

v letu 2015 (JPR –MV–2015)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Namen, predmet in cilji javnega razpisa
Namen rednega letnega javnega projektnega razpi-

sa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 
2015 (oznaka: JPR –MV–2015; v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je podpora medijem pri ustvarjanju in raz-
širjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom 
ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na 
področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarja-
nja programskih vsebin:

– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje nasle-

dnjih programskih vsebin:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: 

tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, 
raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija ume-
tnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prireje-
na za elektronske publikacije;

– pri radijskih in televizijskih programih: informativ-
ne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževal-
ne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, 
oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene 
ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledali-
ška dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

Pri radijskih in televizijskih programih se ne sofinan-
cira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:

– zabavne programske vsebine oziroma oddaje;
– športne programske vsebine oziroma oddaje ter
– programske vsebine oziroma oddaje, ki vsebuje-

jo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot 20 % od 
celotne dolžine oddaje.

Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovi-
tve, vzpostavitve ali delovanja medija.

Cilji javnega razpisa:
– zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega 

obveščanja in do obveščenosti;
– zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev 

oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, posebej ti-
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stih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, staro-
stnikom ter ljudem s posebnimi potrebami;

– ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne iden-
titete ter slovenskega jezika;

– vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju 
medijev, medijske refleksije umetnosti in kulture ter kul-
ture javnega dialoga;

– utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj 
izobraževanja in znanosti.

3. Področja javnega razpisa
Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
– področje sofinanciranja programskih vsebin ti-

skanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter 
elektronskih publikacij (v nadaljnjem besedilu: podro-
čje A);

– področje sofinanciranja programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (v nadaljnjem bese-
dilu: področje B).

4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu in upravi-
čenost do sredstev

4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in 

televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publika-
cij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid 
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj medija 
mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postop-
kom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanci-
ranega projekta;

– pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS registrirane za pro-
dukcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov 
(v nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih 
projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju 
uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali 
televizijskih programov in javno predvajani.

Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu pogodbe 
o financiranju in izvedbi projekta z ministrstvom izpol-
njevati tudi naslednje pogoje:

– da ni v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

– da s projektom, ki ga prijavlja oziroma ga je prijavil 
na javni razpis, ne kandidira na kateremkoli drugem jav-
nem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva.

4.2 Na področje sofinanciranja programskih vsebin 
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalne-
ga, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega 
radijskega ali televizijskega programa (področje B) se 
lahko prijavijo izključno:

– izdajatelji radijskih ali televizijskih programov 
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ozi-
roma nepridobitnega radijskega ali televizijskega pro-
grama ter

– neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti 
bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni 
v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizij-
skih programov s statusom lokalnega, regionalnega, 
študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali te-
levizijskega programa in javno predvajani.

Status programa posebnega pomena mora biti pri-
dobljen (po posebnem postopku na podlagi ZMed) naj-
pozneje na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih 
programov s statusom lokalnega, regionalnega, štu-
dentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa).

4.3 Na javni razpis se ne more prijaviti:
– prijavitelj, ki nima izpolnjenih vseh pogodbenih 

obveznosti do ministrstva ali njegovega proračunskega 
uporabnika;

– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljub ljana.
4.4 Pogoji sodelovanja so predmet preverjanja pred 

začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki pogojev 
sodelovanja ne izpolnjujejo, bodo zavržene.

4.5 Razpisanih sredstev ne morejo pridobiti:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena 

ZMed, kot so celovečerni TV filmi, kratko in srednje-
metražni dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni 
igrano-dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni ek-
sperimentalni ter animirani filmi, kulturno-umetniške in 
razvedrilne serije ter nanizanke;

– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih;
– projekti prijaviteljev, ki so za prijavljen projekt že 

pridobili sredstva iz drugih javnih virov v višini najmanj 
50 % od celotne predračunske vrednosti projekta;

– projekti, ki na podlagi ocenjevanja po razpisnih 
merilih ne dosežejo vsaj polovice vseh možnih točk;

– projekti, ki niso v skladu s predmetom in cilji jav-
nega razpisa.

5. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za projektni razpis za leto 2015, je 1.600.000,00 EUR, 
oziroma toliko kot je vrednost proračunske postavke 
»131081

– Izvajanje Zakona o medijih« v sprejetem proraču-
nu ali rebalansu proračuna za leto, v katerem se izvaja 
razpis. Od tega je za:

– področje sofinanciranja programskih vsebin ti-
skanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter 
elektronskih publikacij (področje A) okvirno na voljo 
400.000,00 EUR;

– področje sofinanciranja programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (področje B) okvirno 
na voljo 1.200.000,00 EUR.

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega pro-
jekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upra-
vičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR 
na področju A oziroma 80.000,00 EUR na področju B.

Posamezni projekt bo lahko sofinanciran v naj-
več 50-odstotnem deležu upravičenih stroškov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije oziroma do naj-
več 30.000,00 EUR na področju A in do največ 
80.000,00 EUR na področju B.

Posamezni projekt je lahko sofinanciran tudi iz dru-
gih javnih virov, vendar javni viri skupaj ne smejo prese-
gati 50 % vseh upravičenih stroškov projekta.

6. Rok in način prijave na javni razpis
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-MV-2015 

se objavi v Uradnem listu RS, 17. 10. 2014 in na sple-
tnih straneh Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/.

Rok za oddajo vlog je 21. 11. 2014.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi samo en pro-

jekt. Če prijavitelj prijavi več kot en projekt (pošlje več 
vlog), bo obravnavana le tista vloga, ki bo prispela prva, 
vse nadaljnje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je 
oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge, 
razen če gre za dopolnitve vloge, kar mora biti označe-
no na ovojnici. Če bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več 
vlog, bodo vse vloge zavržene.

Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidi-
ra le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na 
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javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse 
vloge zavržene.

Prijavitelj mora oddati en izvod vloge v papirnati/ti-
skani obliki na predpisanem prijavnem obrazcu z obve-
znimi sestavinami vloge, ki je del razpisne dokumenta-
cije, in eno elektronsko kopijo skenirane vloge na ustre-
znem nosilcu slike in zvoka. Vloga mora biti sestavljena 
v skladu z 9. točko javnega razpisa. Vloga mora biti 
vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjeva-
nje ali dodajanje dokumentov.

Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo RS, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je 
na prednji strani označena s pripisom »Ne odpiraj – 
Prijava na Redni letni javni projektni razpis za sofinan-
ciranje programskih vsebin medijev v letu 2015«. Na 
zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov 
prijavitelja.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, poslane 
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo ozna-
čene s poštnim žigom do vključno dne 21. 11. 2014, 
in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, 
ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno dne 
21. 11. 2014. Osebno oddane vloge bodo upoštevane 
kot pravočasne, če bodo oddane v vložišču ministrstva 
do vključno dne 21. 11. 2014. Nepravočasne vloge bodo 
zavržene.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka.

Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na 
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis 
in vlogo se nanaša.

Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vse-
bin, s katerimi je kandidiral za sofinanciranje in bodo 
realizirane v letu 2015, v obsegu, kot jih je navedel v vlo-
gi. Izdajatelji radijskih in televizijskih programov morajo 
programske vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike 
in zvoka.

Vsi podatki iz vlog, prispelih na javni razpis, so in-
formacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov 
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skriv-
nost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo-
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali 
ocene vloge na podlagi razpisnih meril.

Prijavitelj se mora glede na to, da je oddal vlogo 
na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, 
da njegova vloga ne bo odobrena. Vsi stroški prijave na 
javni razpis bremenijo prijavitelja.

Z oddajo vloge prijavitelj potrjuje, da se strinja 
z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.

7. Odpiranje in pregled vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje 

vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, 

ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje 
v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), 
in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (for-
malna popolnost).

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, minister zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj po-
zvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v pe-
tih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vlo-
ge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in 
vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahte-
vanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Mi-
nistrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog 
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. 
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni 
strani ministrstva.

8. Ocenjevanje projektov
V sofinanciranje bodo lahko sprejeti le projekti tistih 

prijaviteljev, ki na podlagi ocenjevanja po v nadaljevanju 
navedenih razpisnih merilih dosežejo vsaj polovico vseh 
možnih točk. Izmed projektov, ki dosežejo vsaj polovico 
vseh možnih točk, bodo glede na višino razpoložljivih 
sredstev v sofinanciranje sprejeti tisti projekti, ki bodo 
v postopku izbire oziroma ocenjevanja dosegli višje 
število točk.

8.1. Merila za ocenjevanje programskih vsebin ti-
skanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter 
elektronskih publikacij (področje A):

8.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin 
tiskanih medijev:

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (40 točk);

– pomen za posamezno regijo oziroma lokalno sku-
pnost (20 točk);

– obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstve-
nostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih program-
skih vsebin (10 točk);

– povprečno število objavljenih izvirnih člankov 
v posamezni številki (10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);

– povprečno število prodanih izvodov tiskanih me-
dijev (5 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (2 točki).

Možnih je 100 točk za posamezen projekt.
8.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin 

radijskih in televizijskih programov ter elektronskih pu-
blikacij:

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (40 točk);

– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in 
jezika (20 točk);

– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in 
kulturne identitete (15 točk);

– pomen izvedbe v projektu predlaganih program-
skih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske kra-
jine (10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (2 točki).

Možnih je 100 točk po posameznem članu strokov-
ne komisije, tj. skupaj 500 točk.

8.2. Merila za ocenjevanje programskih vsebin ra-
dijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega ra-
dijskega ali televizijskega programa (področje B):
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– pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokal-
nih skupnosti ali posebnih vsebin (25 točk);

– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost 
avtorske obravnave (40 točk);

– pomen izvedbe v projektu predlaganih program-
skih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske kra-
jine (10 točk);

– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne razno-
likosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja 
strpnosti (10 točk);

– omogočanje uresničevanja pravice do javne-
ga obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšin-
skim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih 
(10 točk);

– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja 
pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma 
programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk);

– pomen za uresničevanje pravice do javnega ob-
veščanja in objektivne obveščenosti (3 točke);

– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravno-
teženega predstavljanja političnega delovanja in stališč 
raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične po-
zicije in opozicije (2 točki);

– nepridobitnost programa (5 točk).
Možnih je 115 točk po posameznem članu strokov-

ne komisije, tj. skupaj 575 točk.
8.3 Način ocenjevanja projektov
Vsak član strokovne komisije samostojno oceni in 

točkuje vsak posamezen projekt. Skupno število točk, 
ki jih prejme posamezen projekt, predstavlja vsoto točk, 
ki so jih posameznemu projektu dodelili vsi člani stro-
kovne komisije.

Če je posamezen član strokovne komisije pri do-
ločenem projektu v konfliktu interesov, projekta ne sme 
ocenjevati in se izloči iz ocenjevanja. V tem primeru se 
seštevku točk preostalih članov strokovne komisije pri 
vsakem posameznem razpisnem merilu prišteje pov-
prečje tega seštevka.

Strokovna komisija na podlagi doseženih točk in 
razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov sred-
stev. Končno odločitev o odobritvi ter deležu sofinancira-
nja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta 
na podlagi predloga strokovne komisije sprejme minister.

Merila so natančneje definirana v Navodilih prija-
viteljem za izdelavo vloge, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

9. Sestava vloge
Obvezne sestavine vloge so:

1. Prijavni obrazec (obrazec 1);
2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obra-

zec 2);
3. Finančna konstrukcija (obrazec 3);
4. Obvezne izjave prijavitelja projekta (obra-

zec 4);
5. Obvezne priloge;
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!).

Obvezne sestavine vloge morajo biti izpolnjene či-
tljivo in v skladu z Navodili prijaviteljem za izdelavo 
vloge.

Vloga, ki ne bo vsebovala vseh zgoraj naštetih 
obveznih sestavin oziroma obvezne sestavine vloge 
ne bodo v celoti izpolnjene, bo šteta za nepopolno, 
prijavitelj pa bo pozvan k dopolnitvi vloge. V primeru, 
da vloga v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi ne bo 
ustrezno dopolnjena, bo zavržena in ne bo vsebinsko 
obravnavana.

Izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra Re-
publike Slovenije ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti. 
Omenjeno dokazilo, ki ni starejše od 30 dni, lahko z na-

menom pospešitve postopka pregleda vlog priloži tudi 
prijavitelj sam (ta priloga ni obvezna).

Prijavitelji morajo pri sestavi vloge upoštevati Navo-
dila prijaviteljem za izdelavo vloge.

Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge se štejejo 
za del razpisne dokumentacije.

10. Obdobje za porabo sredstev
Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo 

z ministrstvom podpisali pogodbe o financiranju in iz-
vedbi projektov, morajo zahtevke za izplačilo oddati 
najkasneje do 1. 10. 2015, vsa pridobljena sredstva pa 
porabiti do 31. 12. 2015.

11. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo le uveljavljani in izkazani upra-

vičeni stroški.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2015 do 

31. 12. 2015.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali sre-

dnjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na 
podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izpla-
čilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.

11.1 V finančni konstrukciji (obrazec 3) lahko prija-
vitelj navede le upravičene stroške.

Upravičeni stroški so neposredni stroški, ki so po-
trebni za produkcijo programskih vsebin projekta, opre-
deljeni v prijavi prijavitelja, ter so skladni z načeli dobre-
ga finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primer-
nosti in stroškovne učinkovitosti.

Med upravičene stroške štejejo:
– stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo 

prijavljenega projekta (avtorji prispevkov, fotografi, ka-
rikaturisti, radijski in televizijski voditelji, snemalno ose-
bje). Pri stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure, 
ko je zaposleni izvajal aktivnosti, namenjene projektu;

– stroški drugih storitev, ki so neposredno poveza-
ne s projektom (stroški avtorjev prispevkov, fotografov, 
karikaturistov, radijskih in televizijskih voditeljev, sne-
malnega osebja, potni stroški, ki so nastali pri izvajanju 
projekta ter so povezani s produkcijo vsebin).

Prijavitelj, ki bo izbran v sofinanciranje in s katerim 
bo sklenjena pogodba o financiranju in izvedbi projekta, 
bo moral vse upravičene stroške, ki jih bo uveljavljal 
v okviru zahtevka za izplačilo in zaključnega vsebinske-
ga in finančnega poročila, izkazati z dokazili o nastanku 
stroška in dokazili o plačilu stroška (potrdila o izvedenih 
plačilih).

Kot dokazila o nastanku stroška je pri stroških ose-
bja potrebno priložiti izjave zaposlenih o opravljenih urah 
(po mesecih) za potrebe projekta in kopije plačilnih list. 
Pri stroških drugih storitev, ki so neposredno povezane 
s projektom, štejejo kot dokazila o nastanku stroška ko-
pije prejetih računov o opravljenih storitvah, na katerih 
mora biti označeno, da je kopija enaka originalu, ter 
avtorske in druge pogodbe.

Kot potrdila o izvedenih plačilih pri stroških osebja 
štejejo izpiski bančnih transakcijskih računov, iz katerih 
so razvidna nakazila plač zaposlenim, ter plačila davkov 
in prispevkov oziroma potrdilo Davčne uprave RS, da so 
plačani vsi davki in druge obvezne dajatve. Pri stroških 
drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom, 
kot potrdila o izvedenih plačilih štejejo izpiski bančnih 
transakcijskih računov, iz katerih so razvidna plačila ra-
čunov in nakazila avtorskih honorarjev skupaj z davki in 
prispevki ter druga ustrezna potrdila o izvedenih plačilih.

Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja 
projekta ali pozneje ugotovilo, da je prijavitelj račun ozi-
roma drugo dokazilo o nastanku stroška, ki ga je uvelja-
vil kot strošek tega projekta, uveljavil še pri kateremkoli 
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drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do 
prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že 
prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi.

V primeru, da prijavitelj računa oziroma drugega do-
kazila o nastanku stroška ne uveljavlja v celoti, mora to 
opredeliti in navesti, v kakšnem odstotku ga uveljavlja.

Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pre-
gledu zahtevka za izplačilo oziroma zaključnega vse-
binskega in finančnega poročila ne najde neposredne 
povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, 
oziroma če ugotovi, da nastali strošek ni povezan z iz-
vedbo projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, 
lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva doda-
tna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška 
za izvedbo projekta.

11.2 Neupravičeni stroški niso predmet sofinanci-
ranja, prijavitelj jih krije sam in jih tudi ne sme navesti 
v finančni konstrukciji.

Če bo prijavitelj v finančni konstrukciji navedel tudi 
neupravičene stroške, se bo v primeru, da bo izbran 
v sofinanciranje, vrednost projekta znižala za višino v fi-
nančni konstrukciji navedenih neupravičenih stroškov.

Med neupravičene stroške sodijo:
– davek na dodano vrednost za davčne zavezance 

po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12 in 46/13 – ZIPRS1314-A);

– stroški distribucije;
– stroški tiska;
– stroški promocije in prikazovanja;
– stroški storitev agencijskih novic;
– stroški informacijskih in telekomunikacijskih sto-

ritev;
– stroški kostumografije, maske in scenografije;
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški na-

jema, lizinga ali nakupa osnovnih sredstev (snemalna 
oprema, računalniška oprema, vozila …);

– stroški nadomestil, plačanih kolektivnim organiza-
cijam za varstvo avtorske in sorodnih pravic;

– režijski stroški (amortizacija, stroški materiala, 
stroški administracije, stroški računovodskih in finanč-
nih storitev – npr. stroški zavarovanja ter stroški kreditov 
in drugih finančnih transakcij …);

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z iz-
vedbo projekta oziroma nastankom sofinancirane pro-
gramske vsebine.

12. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo najpozneje v dveh mesecih po za-

ključku odpiranja vlog (glej točko 7. javnega razpisa), 
prispelih na javni razpis, pisno obvestilo prijavitelja 
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odloč-
be ter predlogu strokovne komisije, obvestilo pa lahko 
vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu bo 
določen rok, do katerega ima prijavitelj možnost, da se 
izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko pošlje 
tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je na-
veden v vlogi.

Strokovna komisija obravnava v roku prispele od-
zive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog 
sofinanciranja projektov.

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije 
minister izda o vsaki formalno ustrezni vlogi, prispeli na 
javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odo-
britvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanci-
ranja posameznega projekta.

Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odo-
britvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in 
izvedbi projektov.

Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe 
vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim 
odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena 
zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne 
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vre-
dnotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži pod-
pisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.

Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni na 
spletni strani ministrstva.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge;
– prijavni obrazec z obveznimi sestavinami vloge.
Razpisna dokumentacija je objavljena in zaintere-

siranim osebam dostopna na spletni strani ministrstva.
14. Pristojna uslužbenca za dajanje informa-

cij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom: Ivan Oven, 
tel. 01/369-58-55, e-pošta: ivan.oven@gov.si, Minka Je-
rebič, tel. 01/369-59-14, e-pošta: minka.jerebic@gov.si.

Uradne ure ministrstva za posredovanje informacij 
po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji 
udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale dne 3. 11. 
2014 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo RS, 
Maistrova 10, Ljub ljana, sejna soba v pritličju.

Opozorilo!
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka 

JPR-MV-2015, je vezana na proračunske zmožnosti mi-
nistrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
s spremembami v državnem proračunu oziroma finanč-
nemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa, 
oznaka JPR-MV-2015, zmanjša obseg sredstev, ki so 
v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne 
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, 
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega raz-
pisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora 
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža ob-
seg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene 
pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.

Ministrstvo za kulturo RS

Št. 5320-3/2014/3 Ob-3651/14

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Re-
publike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
objavlja

javni razpis
za razpisno področje A v letu 2015: 

finančna podpora avtohtoni slovenski narodni 
skupnosti v zamejstvu

1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: 
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, Slovenija (v nadaljeva-
nju: Urad).

2) Namen javnega razpisa: namen javnega razpi-
sa za razpisno področje A v letu 2015: finančna pod-
pora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamej-
stvu  (v nadaljevanju: javnega razpisa) je vzdrževanje 
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struktur in dejavnosti organizacij Slovencev v sosednjih 
državah.

3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa or-
ganizacij Slovencev v sosednjih državah.

4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko 
prijavijo pravne osebe, ki delujejo na področju avtohtone 
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

5) Pomen izrazov
Redna dejavnost/program so redne naloge in ak-

tivnosti, ki jih prosilec opravlja vsako leto in so njegova 
trajna dejavnost.

Krovne organizacije so tiste reprezentativne orga-
nizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane 
organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delu-
jejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju 
poselitve.

6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– da si s trajno dejavnostjo prizadeva za materi-

alno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit 
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slove-
nije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske 
identitete;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično 
domovino Republiko Slovenijo;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije.

7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj 

posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega 

delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz 

drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zuna-

njega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odloči-

tvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene 
tudi z drugimi državnimi institucijami.

8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje progra-
mov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih sku-
pnosti v zamejstvu v letu 2015 znaša 5.700.000 EUR. 
Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proraču-
nom Republike Slovenije za leto 2015 ustrezno spre-
meni.

Sredstva, dodeljena za leto 2015, morajo biti pora-
bljena v letu 2015.

9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pri-

pravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, 
navodila ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni 
strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu http://www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko 
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slo-
venije, v času uradnih ur.

10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena 

sprejemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem in na 

Dunaju svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo 
na sedež Zveze slovenskih organizacij na Koroškem 
(ZSO), Tarviser Str. 16, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Av-
strija.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje 
vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 
1000 Ljub ljana, Slovenija.

Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo 
oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih 
društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, 
Hrvaška.

Prosilci iz Republike Italije svoje vloge pošljejo ozi-
roma osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih or-
ganizacij (SSO), Ulica Donizetti 3, 34133 Trst /Trieste, 
Italija.

Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošlje-
jo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev 
na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szent-
gotthárd, Madžarska.

Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem 
obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – 

Slovenci v zamejstvu 2015«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne 

organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

pošti do vključno 17. 11. 2014 oziroma do tega dne ni 
bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih 
sprejemnih mestih.

Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

12) Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpi-

ranjem vlog najkasneje 19. 11. 2014.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Posredovanje usklajenega mnenja krovnih or-

ganizacij
Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo 

vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje 
krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj 
posredujejo strokovni razpisni komisiji urada.

Rok za posredovanje usklajenih mnenj komisij iz 
zamejstva je najkasneje 5. 12. 2014.

14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in 

popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih 
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumen-
tacija javnega razpisa.

Prijave rednega delovanja/programa, ki ne bodo 
izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.

Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem ne-
posredno po prejetju usklajenih mnenj krovnih organi-
zacij.

15) Obveščanje o izboru
Odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo 

izdane najkasneje 15. 1. 2015.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in 

informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence 
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v zamejstvu in po svetu, vsak dan med 9. in 14. uro, 
tel. 01/230-80-00, faks: 01/230-80-17 ter po elektronski 
pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Urad Vlade Republike Slovenije 
 za Slovence v zamejstvu in po svetu

Št. 5320-3/2014/3 Ob-3652/14

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Republi-
ke Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja

javni razpis
za razpisno področje B v letu 2015:  

finančna podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, Slovenija (v nadaljeva-
nju: Urad).

2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v 

letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu (v na-
daljevanju: javnega razpisa) je spodbujanje dejavnosti 
Slovencev, ki živijo v tujini, in njihovo povezovanje z Re-
publiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter 

kulturne identitete;
2. krepitev gospodarske dejavnosti;
3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;
4. krepitev znanstvene dejavnosti;
5. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po 

svetu;
6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno po-

vezovanje.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in 
projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko 
prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor 
tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in po-
slovni sub jekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na po-
dročju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

5) Pomen izrazov
Redna dejavnost/program organizacije so redne 

naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja 
vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kon-
tinuirano delovanje.

Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojno 
povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto 
in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo 
različni viri (finančni, človeški, itd.).

Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je do-
seganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, 
da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je 
določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat 
pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče 
razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih 
nalog oziroma aktivnosti.

Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru 
projekta.

6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo 

prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali 

duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zu-
naj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev 
njihove slovenske identitete;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično 
domovino Republiko Slovenijo;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije.

7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj 

posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega 

delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz 

drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zuna-

njega strokovnjaka.
Pred dokončno odločitvijo strokovne komisije se 

lahko pridobijo dodatne informacije glede sofinanciranja 
posamezne vloge tudi s strani drugih državnih institucij.

8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje progra-
mov in projektov Slovencev po svetu v letu 2015 zna-
ša 800.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu 
s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 
2015 ustrezno spremeni.

Sredstva, dodeljena za leto 2015, morajo biti pora-
bljena v letu 2015.

9) Predvidena višina dodeljenih sredstev
Višina dodeljenih sredstev se določi glede na ome-

jitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril. 
Omejitve po posameznih kategorijah so navedene v raz-
pisni dokumentaciji. Merila so ovrednotena s točkami kot 
izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni 
dokumentaciji.

10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, 

pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter 
vzorca) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.
uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko 
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, 
Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) 
in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Re-
publike Slovenije, v času uradnih ur.

11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem 

obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – 

Slovenci po svetu 2015«,
– polni naslov sprejemnega mesta (Urada), kot je 

naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

pošti do vključno 1. 12. 2014 oziroma do tega dne ni bila 
do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.
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Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

13) Odpiranje vlog: posebna komisija za odpiranje 
bo pričela z odpiranjem vlog najkasneje 3. 12. 2014.

Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in 

popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih 
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumen-
tacija javnega razpisa.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo 
zavrnjene.

Strokovna komisija bo ocenjevala prispele vloge 
po vrstnem redu prispetja, neposredno po odprtju pri-
spelih vlog.

15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sred-
stev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 2. 2. 2015.

16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in 
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, vsak dan med 9. in 14. uro, 
tel. 01/230-80-00, faks: 01/230-80-17 ter po elektronski 
pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Urad Vlade RS  
za Slovence v zamejstvu in po svetu

 Ob-3654/14

Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in 
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za finan-
ciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; v nada-
ljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: 
fundacija) objavlja

javni razpis
Fundacije za šport  

za sofinanciranje športnih dejavnosti,  
raziskovanja in razvoja športa ter založništva  

v športu v letu 2015
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev progra-

mov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa 
ter založništva v športu, v okvirni višini 7.350.000 EUR, 
in sicer:

– športne dejavnosti: 6.300.000 EUR, od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa – programe 

reprezentanc: 2.520.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe 
reprezentanc: 2.362.500 EUR,

c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in 
mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekre-
acijo: 976.500 EUR,

d) za druge programe dejavnosti informiranja in 
promocije o športno rekreativnih dejavnostih na regio-
nalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na 
področju športa: 126.000 EUR,

e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 
315.000 EUR,

– raziskovanje in razvoj športa: 892.500 EUR, od 
tega:

– za znanstveni in strokovni raziskovalni pro-
jekt »Usmerjanje otrok in mladine v športne panoge«: 
12.000 EUR,

– za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt 
»Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih 
gibanjih«: 16.000 EUR,

– za ostale programe dejavnosti raziskovanja in 
razvoja športa – za nakup tehnologij, za spremljanje in 
razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raz-
iskovalne projekte in druge programe razvoja športa: 
864.500 EUR;

– založništvo v športu: za revije ali knjige s strokov-
nimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, 
za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na 
področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 
157.500 EUR.

2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe jav-

nega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju 
športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni 
v pravilniku.

Prednost pri izboru imajo programi združenj oziro-
ma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih 
prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem 
interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli 
sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi 
tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sred-
stva fundacije.

Opozorilo: Nacionalne panožne športne zveze, ki 
kandidirajo na področju D1 in D2, morajo s svojimi vlo-
gami kandidirati po panogah.

Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-
todologij za posamezna področja, ki točkovno oprede-
ljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje 
programov so določene v pravilniku.

Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov vrhunske-
ga športa se upoštevajo osvojene medalje v članski 
kategoriji za področje D1. Pri vrednotenju tekmovalnih 
rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se upoštevajo 
osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši in 
mlajši) in kadetov za področje D2. Pri tem ovrednoti kon-
kurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih 
panog v skupine po modelu konkurenčnosti tekmovanja 
in ravni tekmovanja.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izbe-
rejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, 
pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge nači-
ne za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci 
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in 
smotrno, v skladu s posredovano razpisno dokumen-
tacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program 
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi 
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja 
in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet 
fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa 
zniža sredstva za program.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje 
izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o so-
financiranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 
zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso pred-
met sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. Kolikor ima 
izvajalec programa pravico do uveljavljanja vhodnega 
davka na dodano vrednost, se mu davek na dodano 
vrednost ne všteva med upravičene stroške. Kolikor 
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izvajalec programa nima pravice do odbitka celotnega 
ali delnega davka na dodano vrednost, ki mu je bil ob-
računan ob dobavah blaga in storitev, se mu obračunani 
DDV všteje med upravičene stroške. Neodbitni davek na 
dodano vrednost (brez upoštevanja DDV po omejitvi iz 
66. člena ZDDV-1), kot del upravičenih stroškov, lahko 
izvajalec programa uveljavlja kot lastna sredstva pri 
dokazovanju porabe. Izvajalec programa je pri doka-
zovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan 
Fundaciji za šport predložiti potrdilo o zavezanosti za 
DDV in višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali 
potrdilo o nezavezanosti za obračun davka na dodano 
vrednost. Upoštevajo se samo potrdila, ki jih je v ta na-
men, izdala FURS.

Upravičeni stroški sofinanciranega programa s pod-
področja vrhunskega športa – programi nacionalnih re-
prezentanc (D1) in s podpodročja športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
– programi nacionalnih reprezentanc (D2) so:

Strokovni kader: – stroški dela (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov,…)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice)
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem prostoru
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra

Materialni stroški: – stroški prevoza na tekmovanje (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, 
delež stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu)

– športna oprema in rekviziti
– registracija športnikov in ekip
– kotizacija ali startnina
– stroški sodnikov ali delegatov
– nezgodna zavarovanja
– stroški priprav
– stroški prehrane
– zdravstveno varstvo športnikov (kontrolni in obdobni pregledi)
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa

Športni objekti: – stroški najemnin
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje,...)
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče
– stroški zavarovalnih premij 

Del stroškov 
delovanja zveze:

– stroški zaposlenih in materialni stroški do 15 % upravičenih sredstev

Upravičeni stroški sofinanciranega programa s pod-
področja dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in 
mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekre-
acije (D3) so:

Strokovni kader: – stroški dela strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji, …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice)
– strokovno izpopolnjevanje trenerjev
– licenciranje strokovnih kadrov
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra

Materialni stroški: – športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– stroški oglaševanja
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo

Športni objekti: – stroški najemnin športnih objektov
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, 

čiščenje, vzdrževanje...)
– stroški zavarovalnih premij
– stroški varovanja
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Upravičeni stroški sofinanciranega programa s pod-
področja drugih programov (D4) so:

Strokovni kader: – stroški dela strokovnega kadra (predavatelji, vodje delavnic, …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice)
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo

Materialni stroški: – stroški oglasov, objav, naznanil
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema predavalnice

Upravičeni stroški sofinanciranega programa s po-
dročja raziskovanja in razvoja športa (RR) so:

1. Znanstveni in strokovni raziskovalni projekti:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-

porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),

– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za 
obdobje, ki ga predvideva projekt. Če se ti instrumenti 
in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravi-
čene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre 
računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskoval-
nega projekta,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, 
ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah,

– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica 
raziskovalnega projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica raziskovalne dejavnosti.

2. Meritve analize in svetovanja:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-

porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),

– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri 
meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki 
se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, 
kadar je to nujno za evalvacijo projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica meritev, analiz in svetovanja.

3. Tehnologija:
– stroški nabave opreme po računu
4. Drugi programi razvoja športa:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na 

realizacijo prijavljenega projekta,
– stroški dela, ki so neposredno vezani na realiza-

cijo prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s po-

dročja založništva v športu (Z) so:
1. Med upravičene stroške na področju izdaje knjig 

sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji 

uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, 
plačilo avtorskih pravic idr.)

b) tiskarska priprava in tisk ter priprava e-knjige
c) stroški uredniškega dela.
2. Med upravičene stroške na področju izdaje revij 

sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorska besedila, pre-

vodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za 
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besedila in vizualno gradivo, lektoriranje …), distribucija 
za brezplačne revije

b) tiskarska priprava in tisk
c) stroški uredniškega dela.
3. Med upravičene stroške na področju internetnih 

vsebin sodijo:
a) stroški avtorskega dela (stroški administratorja 

spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo av-
torskih pravic idr.)

b) stroški domene
c) stroški gostovanja na strežniku.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo 

sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti 
oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih 
evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in od-
hodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sple-

tnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org 
obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2015 – D1: prijavni obrazec za pro-

grame na področju dejavnosti vrhunskega športa – pro-
gramov reprezentanc (D1),

– obrazec FŠO 2015 – D2: prijavni obrazec za pro-
grame na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – pro-
gramov reprezentanc (D2),

– obrazec FŠO 2015 – D3: prijavni obrazec za pro-
grame na področju dejavnosti interesne športne vzgoje 
otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno 
rekreacijo (D3),

– obrazec FŠO 2015 – D4: prijavni obrazec za pro-
grame na področju drugih programov (D4),

– obrazec FŠO 2015 – D5: prijavni obrazec za pro-
grame na področju neposrednih potreb vrhunskih špor-
tnikov (D5),

– obrazec FŠO 2015 – RR: prijavni obrazec za pro-
grame na področju raziskovanja in razvoja športa (RR),

– obrazec FŠO 2015 – Z: prijavni obrazec za pro-
grame na področju založništva v športu (Z),

– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinan-
ciranja fundacije.

4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v 

nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpol-
nijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacija-
zasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev 
preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih 
straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo 
prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa 
in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne 
aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni raz-
pis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati 
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 17. novembra 2014. Šte-
je se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana 
v prostorih fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prija-
vitelja),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov funda-
cije),

– pripis “Ne odpiraj – Vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, 
v zapečateni ovojnici.

5. Vsebina tiskane vloge:
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne 
sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa in pri-
javni obrazec FŠO 2015 za posamezno področje, za po-
polno pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu 
v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 

FŠO 2015 za področje, na katerem kandidira prijavitelj, 
z vsemi zahtevanimi prilogami.

Predračuni za področje tehnologije morajo veljati 
90 dni od dneva oddaje vloge.

6. Informiranje prijaviteljev: vse informacije so na 
voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informa-
cije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo 
pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte 
na naslov: info@fundacijazasport.org oziroma ustno na 
tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba 
je Marija Slovnik Hrvat.

7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po konča-

nem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za 
sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo raz-
pisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela 
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija 
s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje progra-
mov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, 
razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo 
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti 
ne odpravi, razpisna komisija s sklepom zavrže vlogo.

Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisi-
je fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. 
Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije 
od prosilcev zahtevajo dodatne informacije, podatke in 
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih 
dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna 
strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sred-
stev na osnovi znanih podatkov.

Stalne strokovne komisije fundacije pripravi-
jo predloge razdelitve sredstev po posameznih podro-
čjih letnega programa do 31. januarja 2015. Na pod-
lagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet fundacije 
sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najka-
sneje do 28. februarja 2015.

Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev 
izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vro-
čitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, 
v roku 30 dni.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 

značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, 
po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah. Oddaja 
vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino 
javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do 
sredstev se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja 
z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih de-
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narnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o pri-
javitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu 
ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega zna-
čaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi 
podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen 
tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej 
označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

 Ob-3655/14

Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; 
v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadalje-
vanju: fundacija) objavlja

javni razpis
Fundacije za šport  

za sofinanciranje gradnje športnih objektov  
v letih 2015, 2016 in 2017

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev pro-

gramov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 
3.150.000 EUR, in sicer:

- v letu 2015 se razpiše: 2.250.000 EUR;
- v letu 2016 se razpiše: 450.000 EUR;
- v letu 2017 se razpiše: 450.000 EUR.

2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javne-

ga ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo pred-
pisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa 
in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na 
športnih objektih.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki špor-
tnih objektov oziroma investitorji del na športnih ob-
jektih.

Kolikor na javnem razpisu kandidira investitor, ki ni 
lastnik objekta oziroma zemljišča, mora vlogi obvezno 
priložiti sklenjen sporazum o skupni investiciji z lastni-
kom.

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni 
v pravilniku.

Prednost pri izboru imajo programi združenj oziro-
ma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih 
prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem 
interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli 
sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi 
tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sred-
stva fundacije.

Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-
todologije za področje gradnje športnih objektov, ki 
točkovno opredeljuje posamezna merila. Metodologija 
za vrednotenje programov s področja gradnje športnih 
objektov je določena v pravilniku.

Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih na-
menja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predra-
čunska vrednost presega 62.500 EUR brez davka na 
dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračun-
ske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, 
katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 EUR 
brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fun-
dacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti 
celotne investicije.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izbe-
rejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, 
pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge nači-
ne za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci 
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in 
smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumen-
tacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program 
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi 
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja 
in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet 
fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa 
zniža sredstva za program.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje 
izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o so-
financiranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 
zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso pred-
met sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. Kolikor 
ima izvajalec programa pravico do uveljavljanja vhodne-
ga davka na dodano vrednost se mu davek na dodano 
vrednost ne všteva med upravičene stroške. Kolikor 
izvajalec programa nima pravice do odbitka celotnega 
ali delnega davka na dodano vrednost, ki mu je bil ob-
računan ob dobavah blaga in storitev, se mu obračunani 
DDV všteje med upravičene stroške. Neodbitni davek na 
dodano vrednost (brez upoštevanja DDV po omejitvi iz 
66. člena ZDDV-1), kot del upravičenih stroškov, lahko 
izvajalec programa uveljavlja kot lastna sredstva pri 
dokazovanju porabe. Izvajalec programa je pri doka-
zovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan 
Fundaciji za šport predložiti potrdilo o zavezanosti za 
DDV in višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali 
potrdilo o nezavezanosti za obračun davka na dodano 
vrednost. Upoštevajo se samo potrdila, ki jih je v ta na-
men, izdala FURS.

Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpo-
staviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računo-
vodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkov-
ni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani 
program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sple-

tnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org 
obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2015 – O: prijavni obrazec za pro-

grame na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih 

objektov.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v 

nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpol-
nijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacija-
zasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev 
preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih 
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straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo 
prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa 
in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne 
aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni raz-
pis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati 
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 17. novembra 2014. Šte-
je se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana 
v prostorih fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prija-
vitelja),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov funda-
cije),

– pripis »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, 
v zapečateni ovojnici.

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo 
javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo 
je prijavitelj po pozivu v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 

FŠO 2015 za področje gradnje športnih objektov, skupaj 
z obveznimi prilogami.

Mnenje nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) 
oziroma občinske športne zveze, ki je priloga vloge, 
mora izdat organ upravljanja te zveze.

Opozorilo: prijavitelj mora obvezno tako pri izpolnje-
vanju prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije, kot pri 
izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projek-
ta (DIIP) vpisovati vrednosti investicije v neto zneskih 
(brez davka na dodano vrednost).

6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na 
voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informa-
cije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo 
pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte 
na naslov: info@fundacijazasport.org oziroma ustno na 
tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba 
je Marija Slovnik Hrvat.

7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po kon-

čanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge 
za sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo 
razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija 
izdela zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna 
komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje 
programov, katerih vloge so nepopolne oziroma ne-
razumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni 
odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku po-
manjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija s sklepom 
zavrže vlogo.

Popolne vloge vrednoti stalna strokovna komisija 
fundacije po metodologiji, ki izhaja iz pravilnika. Med 
vrednotenjem vlog lahko stalna strokovna komisija od 
prosilcev zahteva dodatne informacije, podatke in ne-
odvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih do-
datnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna 

strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sred-
stev na osnovi znanih podatkov.

Stalna strokovna komisija fundacije pripravi predlog 
razdelitve sredstev do 31. januarja 2015. Na podla-
gi predlogov stalne strokovne komisije svet fundacije 
sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najka-
sneje do 28. februarja 2015.

Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev 
izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vro-
čitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, 
v roku 30 dni.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 

značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, 
po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah. Oddaja 
vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino 
javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do 
sredstev se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja 
z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih de-
narnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o pri-
javitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu 
ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega zna-
čaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi 
podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen 
tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej 
označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

Št. 31-1359/2012 Ob-3677/14

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za najem objekta

Objekt stoji na parc. št. 224/0, k.o. 2077- Spo-
dnje Jezersko. Je samostoječ, lesen, neizoliran, šte-
vilka stavbe 106, centroid X: 135843.99, centroid Y: 
456203.95, dejanska raba stavbe nestanovanjska, šte-
vilo etaž 2 (pritličje in nadstropje), ogrevanje na drva, 
leto izgradnje 1900, z uporabno površino 100 m2 in neto 
tlorisno površino 130 m2. Vsaka etaža ima samostojen 
dostop - vhod. Prva etaža je razdeljena na dva prostora - 
dve zaporedni sobi, v prvi sobi je peč (štedilnik) na drva. 
V drugo etažo je moč dostopati preko zunanjih lesenih 
stopnic in je prav tako razdeljena na dva dela- dve za-
poredni sobi. Objekt ima dimnik (v nadaljevanju koča).

Z izbranim kandidatom se bo sklenila najemna po-
godba za dobo 10 let. Izklicna cena letnega najema je 
300 EUR brez DDV. Najemnik krije stroške tekočega 
vzdrževanja in ohranja objekt najmanj v stanju, kot ga 
je prevzel. Stroški izboljšav, ki nastanejo zaradi izved-
be popravil in del na koči, s katerimi najemodajalec ni 
soglašal, bremenijo najemnika. Najemodajalec si pri-
družuje pravico vstopiti in preveriti rabo koče 2X letno, 
ob predhodnem dogovoru z najemnikom.

Najemnik se zaveže plačati:
– letno najemnino,
– strošek sestave najemne pogodbe v skladno z ve-

ljavnim cenikom najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč 
za leto 2014 z dne 23. 12. 2014, dopolnjen dne 20. 5. 
2014,

– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ozi-
roma davek na promet nepremičnin.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
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jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo ponudbene cene morajo pri-
speti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub ljana, 
najkasneje do 3. 11. 2014, do 13. ure. Na kuverti mora 
biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z naved-
bo: Ponudba za najem objekta – koča Jezersko – Ne 
odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 31-1359/2012, za javni razpis. Ponudnikom, ki na 
razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobre-
stno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Kot najugodnejša ponudba se bo štela ponudba, 
ki bo vsebovala najvišjo letno najemnino, izmed vseh 
prejetih popolnih ponudb.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo 
vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da 
je izbran kot najugodnejši ponudnik, najemnino pa mora 
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve raču-
na, pri čemer se položena varščina všteje v najemnino. 
Plačilo najemnine v zgoraj navedenem roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Če najemojemalec v 15 dneh po 
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši 
ponudnik ne podpiše najemne pogodbe, Sklad zadrži 
njegovo varščino.

Objava javnega razpisa ne zavezuje najemodajal-
ca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil najemno 
pogodbo za kočo. Najemodajalec lahko brez kakršnekoli 
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek najema, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 3. 11. 
2014 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunaj-
ska 58, Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali 
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/434-11-00).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 60502-01/2014-1 Ob-3653/14

Občina Komen objavlja na podlagi Pravilnika o do-
deljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in štu-
dentom v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/10), 
določil Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 110/13), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13)

javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom 

in študentom v Občini Komen za leto 2014  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denar-
nih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini 
Komen (Uradni list RS, št. 58/10), Odlok o proračunu 
Občine Komen za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13), 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13).

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za 

učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razre-
da III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne 
rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih de-
javnostih.

Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učen-
cev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. 
triade, dijakov in študentov pri:

– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih 

področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, 
natečajih, drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in 
drugih aktivnostih.

4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnov-

nih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, 
dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih 
strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Občini Komen,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot 

dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 
in več,

– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nado-
mestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in 
nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega pod-
jetnika.

V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku 
dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti 
zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transak-
cijski račun prosilca.

5. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev zna-
ša 5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na pro-
računski postavki 190612 »Enkratne denarne pomoči 
študentom«.

6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 21 dni od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik 
v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Ko-
men in pisarni št. 13 pri Poloni Makovec, na voljo pa je 
tudi na spletni strani Občine Komen: http://www.komen.si.

9. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vse-
bovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 2014/2015,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za 

preteklo šolsko leto 2013/2014,
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj 

– na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih 
področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, 
natečajih, drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in 
drugih aktivnostih za preteklo šolsko leto 2013/2014,
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– izjavo o nezavajujočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da 

ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja 
pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika oziroma 
samostojnega podjetnika.

Komisija lahko naknadno zahteva predložitev dru-
gih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi 
in priloženi dokumentaciji.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Komen, 

Komen 86, 6223 Komen. Vloga mora biti v zapečatenem 
ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpi-
raj – Vloga na javni razpis za dodelitev denarnih spod-
bud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za 
leto 2014«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              OBČINA KOMEN 
  KOMEN 86 
  6223 KOMEN 
 
 
»Ne odpiraj - vloga na javni razpis za  
dodelitev denarnih spodbud učencem,  
dijakom in študentom v Občini Komen 
 za leto 2013«. 

        IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po 
pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno 
pisarno Občine Komen do 13. ure zadnjega dne (21. 
dan).

Za prepozne se šteje vloga, ki ni bila oddana na po-
što v razpisanem roku ali ni bila predložena v sprejemno 
pisarno Občine Komen v razpisanem roku.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

11. Obravnava vlog
Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija 

najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati 
odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. 
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepo-
polne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od preje-
ma obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem 
roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Vloge, 
ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele 
vloge se ne obravnavajo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog in jih ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih 
spodbud, ki so priloga Pravilnika o dodeljevanju denar-
nih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini 
Komen ter podala predlog prejemnikov denarnih spod-
bud in višino sredstev.

12. Obveščanje o izboru: o izboru in višini sred-
stev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni 
v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji 
komisije. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo 
izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter 
o višini dodeljenih sredstev.

Občina Komen
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 Ob-3672/14

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
Velenje, Slovenija.

II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 462/10, 

v izmeri 288 m2, k.o. 964 Velenje. Zemljišče se nahaja 
v sklopu Športnega parka Konovo v Velenju. Na pred-
metnem zemljišču je predvidena izgradnja servisno/go-
stinskega objekta v sklopu Športnega parka Konovo. 
Dokumentacija je v fazi pridobljenega in veljavnega 
gradbenega dovoljenja. Površina tlorisa objekta je pri-
pravljena do faze temeljne plošče, z obodnimi stena-
mi ter z vso hidroizolacijo in zaščito le-te. Parcela, ki 
je predmet prodaje, je razvidna iz pregledne karte, ki je 
priloga k temu razpisu.

Izhodiščna cena nepremičnine parc. št. 462/10, k.o. 
964 Velenje, je 41.000,00 EUR brez vključenih davščin. 
Izhodiščna cena predstavlja tržno vrednost stavbnega 
zemljišča s plačanim komunalnim prispevkom in izdela-
no PGD in PZI dokumentacijo ter pridobljenim gradbe-
nim dovoljenjem.

Pregledna karta, besedilo razpisa ter obrazci za 
pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Mestne 
občine Velenje: www.velenje.si, v pisni obliki pa v Uradu 
za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje.

III. Pogoji prodaje
1. Parcela, ki je predmet prodaje, je prosta vseh 

bremen.
2. Parcela se prodaja z namenom izgradnje ser-

visno/gostinskega objekta v sklopu Športnega parka 
Konovo.

3. Kupec je dolžan v 15. dneh po prejemu obvestila 
o izbiri skleniti prodajno pogodbo. Rok za plačilo kupni-
ne je 8 dni od datuma izstavitve računa. Plačilo kupnine 
v tem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 
Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo 
prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine.

4. Kupec plača vse davščine ter nosi vse stroške 
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v 8. dneh po izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. 
Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine 
in ne sklene kupoprodajne pogodbe v določenem roku, 
zapade vplačana varščina v korist prodajalca.

6. V izhodiščno ceno niso vključene davščine, stro-
ški pogodbe, zemljiško knjižnega urejanja in stroškov, ki 
izhajajo iz pogojev soglasjedajalcev, ki jih plača kupec.

7. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na predmetu 
prodaje najpozneje v roku devetih mesecev po podpisu 
pogodbe in pridobiti uporabno dovoljenje v roku dveh let 
po pričetku gradnje. Kupec je dolžan o začetku gradnje 
nemudoma obvestiti prodajalca. Rok začetka gradnje je 
bistvena sestavine prodajne pogodbe. Kupec resnost 
začetka gradnje v roku, določenem v tej točki tj. v roku 
devetih mesecev po podpisu pogodbe, zagotovi z od-
kupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da 
odkupi nepremičnino po izhodiščni ceni in to pravico 
zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica 

v korist prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški knji-
gi sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. Rok devetih 
mesecev se lahko izjemoma iz objektivnih razlogov po-
daljša. Za objektivne razloge štejejo razlogi, na katere 
kupec nima vpliva. V ta namen se izbrani kupec zaveže, 
da bo po izteku devetmesečnega obdobja, zavarova-
nega z odkupno pravico, izdal prodajalcu brezpogojno 
zemljiško knjižno dovolilo za vpis odkupne pravice, ki 
daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremič-
nino po izhodiščni ceni še za dodatno obdobje devetih 
mesecev.

8. a) Nepremičnina parc. št. 462/10, k.o. 964 Ve-
lenje, se prodaja z veljavnim gradbenim dovoljenjem. 
V primeru gradnje objekta skladno z gradbenim dovo-
ljenjem morajo biti v objektu zagotovljeni enako veliki 
prostori športno/rekreacijske vsebine (garderobe, sani-
tarije, skladiščni prostori, skupni večnamenski prostor). 
Gostinski del objekta, ki je v veljavnem gradbenem 
dovoljenju opredeljen v kategoriji zahtevnosti kot re-
stavracija, se lahko modificira tudi v katero drugo nižjo 
kategorijo gostinskega lokala.

b) Pri izgradnji se lahko le ob predhodnem so-
glasju prodajalca odstopa od veljavnega gradbenega 
dovoljenja. Tega soglasja ne bo mogoče pridobiti v mo-
rebitnem primeru predloga: povečanja predvidenih pri-
ključnih moči na komunalni (elektro, vodovod, kanaliza-
cija, toplovod) infrastrukturi, sprememb tlorisnih mer na 
objektu, povišanja višinskih kot objekta.

9. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in 
izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV. – pogoji 
sodelovanja.

IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetni-

ki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so 
državljani Republike Slovenije ali druge države članice 
Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Slo-
veniji ali drugi državi članici Evropske unije. Dokazilo 
o državljanstvu samostojnega podjetnika posamezni-
ka si, po pooblastilu ponudnika, pridobi prodajalec pri 
pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se 
izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec.

2. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za 
resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne cene na 
podračun proračuna EZR Mestne občine Velenje, št. 
SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 00 
20104-17102014.

3. Ponudnik se s ponudbo zavezuje, da zemljišča, 
ki so predmet tega razpisa, kupuje zaradi izgradnje 
servisno/gostinskega objekta v sklopu športnega parka 
Konovo.

V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponu-

dnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 

št. 1).
2. Samostojni podjetniki posamezniki: pooblastilo 

ponudnika prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o drža-
vljanstvu (Priloga 2).

3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev 
javnega razpisa, ki vsebuje tudi izjavo ponudnika, da 
ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb 
(Priloga št. 3).

4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene na obrazcu Ponudba (Priloga št. 4).

5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne po-
godbe, parafirana vsaka stran (Priloga št. 5).

6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od iz-
hodiščne cene brez DDV na podračun proračuna EZR 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 74 / 17. 10. 2014 / Stran 2301 

Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, 
z obveznim sklicem na št. 00 20104-17102014.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predlože-
na prodajalcu najkasneje do vključno ponedeljka, 3. 11. 
2014 do 12. ure v glavni pisarni Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža). Ponudnik predlo-
ži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je 
na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je 
bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov 
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb 
– Prodaja parc. št. 462/10, K.O. 964 Velenje«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Proda-
jalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 405/IV v 4. 

nadstropju upravne stavbe Mestne občine Velenje, Titov 
trg 1, Velenje, v torek, 4. 11. 2014 ob 12. uri. Predstav-
niki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpi-
ranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma 
s pooblastilom ponudnika.

2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila 
Komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine 
v športnem parku Konovo in vse ponudnike obvestila 
o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo iz-
polnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo kupnino.

4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti 
postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in 
ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje v Uradu 
za družbene dejavnosti, od ponedeljka do petka, na 
tel. 03/896-16-48.

Mestna občina Velenje

Št. 3302-18/2014-1 Ob-3695/14

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter 
- Vrtojba za leto 2014 (Uradni list RS, št. 7/13, 79/13, 
110/13, 49/14 in 66/14) in na podlagi Pravilnika o do-
deljevanju finančnih pomoči za programe in investicije 
v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list 
RS, št. 33/08), v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šem-
peter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri 
Gorici, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov v kmetijstvu  

na območju Občine Šempeter - Vrtojba  
za leto 2014/2

I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja za leto 2014 v Občini Šempeter 
- Vrtojba skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih 
pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08).

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
C. Druge pomoči v skladu s Pravilnikom o dodelje-

vanju finančnih pomoči za programe v kmetijstvu v Ob-
čini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08).

II. Upravičenci in splošni pogoji sofinanciranja
Upravičenci do sredstev so: registrirana stanovska 

in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze 
ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt 
(program, investicijo), ki se izvaja ali se je izvedel na 
območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Splošni pogoji financiranja:
Splošna določila:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

popolna in predložena v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije;

– pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in 
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene 
z razpisom;

– prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sred-
stev, pridobljenih na osnovi tega razpisa;

– upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri,

– v primeru, da bo glede na izražen interes za nave-
deni ukrep razpisanih premalo sredstev, se bodo razpisa-
na sredstva med upravičene vlagatelje razdelila proporci-
onalno, v primeru večjih vrednosti programa bo strokovna 
komisija določila zgornjo mejo sredstev za sofinanciranje 
upravičenih stroškov posameznega programa,

– nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) 
niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na 

javni razpis«,
– račune, izdane od zaključka prejšnjega razpisa do 

zaključka tekočega razpisa,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– dokazila o plačilu računov,
– program dela s finančno ovrednotenimi postavka-

mi in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti 

najemno ali zakupno pogodbo,
– seznam prijavljenih stroškov programa,
– podpisan vzorec pogodbe.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za 

leto 2014 v okvirni višini 10.000 EUR. Na podlagi Odloka 
o proračunu občine se sredstva namenijo za naslednji 
ukrep:

C. Druge pomoči.
Sredstva za programe in investicije na področju 

kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Višina dodeljenih sredstev:
– Višina sofinanciranja je navedena pri posamezni 

vrsti ukrepov iz točke VIII.C.
– Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih 

vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca 
in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija 
določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih 
stroškov posamezne investicije oziroma programa.

IV. Rok za predložitev vlog:
Rok za oddajo vlog je za ukrepe iz točke razpisa 

VIII.C do vključno 14. 11. 2014.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neute-

meljene pa zavrnjene.
Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge 

se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno po pošti na 
naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 
5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na sprednji strani 
ovojnice »Javni razpis kmetijstvo 2014 – Ne odpiraj«.

V. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz 

tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2014. Sred-
stva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odo-
brenim investicijam in programom, ki bodo realizirana 
v času: od 1. 5. 2014 do najkasneje 14. 11. 2014.

VI. Pregled in ocenitev vlog:
– Strokovni pregled in ocenitev vlog opravlja Komi-

sija, imenovana s sklepom župana, ki pri svojem delu 
upošteva določila pravilnika.



Stran 2302 / Št. 74 / 17. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo pra-
vočasno dostavljene, pravilno izpolnjene in označene 
kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so 
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolni-
jo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera 
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

– Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in 
popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sred-
stev. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči 
tajnik Občine Šempeter - Vrtojba.

VII. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najka-

sneje v 60 dneh po poteku rokov iz točke IV. tega raz-
pisa z odločbo, ki jo na podlagi odločitve komisije izda 
tajnik občine. Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi 
pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter - Vrtojba in 
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila 
o namenski porabi sredstev.

Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od po-

nedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. 
do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter - Vrtojba, Trg 
Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni 
strani Občine Šempeter - Vrtojba http://www.sempe-
ter-vrtojba.si/. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila.

VIII. Ukrepi
VIII.C. Druge pomoči
VIII. C. 1. Sofinanciranje priprave projektov na po-

deželju - Ukrep 1
1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki pod-

pirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba.

Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičenci: registrirana stanovska in interesna 
društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in 
šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki 
prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.

Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za 
kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega raz-
pisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu 
računov, vlogi za delovanje društev, je potrebno priložiti 
program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in 
poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni 
potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS.

VIII. C. 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na po-
deželju – Ukrep 2

1. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki pod-

pirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter 
- Vrtojba.

Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti 
investicije brez DDV.

Upravičenci: registrirana stanovska in interesna 
društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in 
šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofi-
tnega značaja.

Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih pro-
jektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, 
priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih 
stroškov prireditev …).

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega raz-
pisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu 
računov, vlogi za delovanje društev, je potrebno priložiti 
program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in 
poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni 
potrebno prilagati mnenja o ustreznosti investicije KSS.

Občina Šempeter - Vrtojba
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Dražbena
št. Naziv sredstva Tov. št.

Izklicna 
cena za

kos (evri)

Najnižji znesek
višanja
(evri)

Višina 
varščine

(evri)

1 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm, 
SAR 80 040972 80,00 10 20

2 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm, 
SAR 80 030483 80,00 10 20

3 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm 
SAR 80 037709 80,00 10 20

4 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm 
SAR 80 037230 80,00 10 20

5 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm 
SAR 80 038334 80,00 10 20

6 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm 
SAR 80 040920 80,00 10 20

7 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm 
SAR 80 030963 80,00 10 20

8 PUŠKA, AVTOMATSKA 5,56 mm 
SAR 80 031667 80,00 10 20

9 AVTOMATSKA PUŠKA 5,56 mm 
SAR 80 037017 80,00 10 20

10 AVTOMATSKA PUŠKA 5,56 mm 
SAR 80 038613 80,00 10 20

11 BRZOSTRELKA 5,6 mm MGV 176 0069 400,00 20 40

12 BRZOSTRELKA 5,6 mm MGV 176 0836 400,00 20 40

13 BRZOSTRELKA 7,62 mm M 41 
»PPŠ« BF-2887 200,00 20 20

14 BRZOSTRELKA 7,62 mm M 41 
»PPŠ« BO-3534 200,00 20 20

15 BRZOSTRELKA 9 mm MP 40 9332-E 300,00 20 30

16 BRZOSTRELKA 9 mm MP 40 5181 300,00 20 30

17 BRZOSTRELKA 7,62 mm M 56 40633-C 200,00 20 20

18 BRZOSTRELKA 7,62 mm M 56 E-66179 200,00 20 20

Javne dražbe

Št. 478-225/2014-6 Ob-3676/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Voj-
kova cesta 55, 1000 Ljub ljana, skladno z 21. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. členom Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
in Zakonom o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 in 85/09) 
objavlja

javno dražbo
za prodajo presežnega orožja

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Javno dražbo vodi pristojna komisija.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena, najnižji 

znesek višanja in višina varščine
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Dražbena
št. Naziv sredstva Tov. št.

Izklicna 
cena za

kos (evri)

Najnižji znesek
višanja
(evri)

Višina 
varščine

(evri)

19 PUŠKOMITRALJEZ 7,9 mm MG 34 9255 
(preoznačeno)
2222, 5469)

600,00 50 60

20 PUŠKOMITRALJEZ 7,9 mm MG 34 4999 (kopito 
8936)

600,00 50 60

21 PUŠKOMITRALJEZ 7,9 mm MG 42 6252 (kopito 
6107)

400,00 20 40

22 PUŠKOMITRALJEZ 7,9 mm MG 42 995 400,00 20 40

23 PUŠKOMITRALJEZ 7,9 mm M 53 J-29843 400,00 20 40

24 PUŠKOMITRALJEZ 7,9 mm M 53 T-59865 400,00 20 40

25 PUŠKOMITRALJEZ 7,9 mm M 53 L 35789 400,00 20 40

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

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro naj-
več 30 dni (tuji državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če 
takega potrdila ne more dobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo insti-
tucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, 
če takega potrdila ne more dobiti, pa lastno izjavo, over-
jeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega TRR).

Predložiti je treba tudi ID številko za DDV, matično 
številko, e-naslov in telefonsko številko.

Javne dražbe se lahko udeležijo le dražitelji, ki 
bodo predložili dokumente v zaprti ovojnici do 3. novem-
bra 2014, do 13. ure na naslov, Ministrstvo za obrambo, 
Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, po pošti ali osebno 
na vložišče.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno:
Javna dražba za nakup orožja.
Številka zadeve: 478-225/2014.
Z oznako »Ne odpiraj – Javna dražba 05112014«.
Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena na-

ziv in naslov ponudnika.
Če ovojnica ne bo opremljena, tako kot je določe-

no, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti, da 
bi jo založilo.

Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno 
- kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pro-
dajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem 
jeziku.

Vse morebitne stroške, povezane s prenosom la-
stništva, plača kupec.

Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, ni mogoče 
pristopiti k draženju. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali na-
vedenih pogojev, bodo po odločitvi komisije, ki bo vodila 
javno dražbo, izločeni iz postopka.

Ogled bo mogoč za dražitelje, ki izpolnjujejo zahte-
vane pogoje iz 6. točke, na lokaciji Vojašnice slovenske 

Prodaja se vsak posamezen kos orožja. Posamezni 
dražitelj lahko odda ponudbo tudi za več kosov predme-
ta prodaje. Seznam s fotografijami orožja je objavljen 
na spletni strani Ministrstva za obrambo http://www.
mo.gov.si/javne_objave/ravnanje_s_premičnim_premo-
ženjem//javne_dražbe/.

3. Višina varščine
Dražitelji morajo pred datumom javne dražbe plača-

ti varščino v višini, kot je navedena v tabeli druge točke 
objave na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, 
št. 01100-6370191114, sklic 00 201000-05112014, koda 
namena: GOVT in namen plačila: varščina za orožje pod 
zap. št. (navedite zaporedno številko).

Z vplačilom varščine se dražitelj obveže, da bo pri-
stopil k javni dražbi.

Vplačana varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, 
ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena 
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.

Varščina dražiteljev, ki bodo vplačali varščino in ne 
bodo pristopili k javni dražbi, se zadrži.

Če uspeli dražitelj ne plača kupnine, se varščina 
prav tako zadrži.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj-
ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani javni 
dražbi.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega 

računa prodajalca najpozneje v roku 15 dni po izstavitvi 
računa.

Na podlagi 5. točke 5. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) cena 
ne vključuje DDV.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji (način, 
mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov) ter 
ogled predmetov

Na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske 
družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje 
za promet z orožjem po Zakonu o orožju (trgovci), za 
kar predložijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti mini-
stra, pristojnega za notranje zadeve.

Dražitelji, ki jih to zanima, morajo do roka, ki je na-
veden v tej točki, priložiti naslednje dokumente:

– potrdilo o vplačani varščini in priloženo celotno 
številko TRR v primeru vračila varščine;
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teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6 v Ljub ljani, 24. 
in 28. oktobra 2014, od 10. ure do 12. ure po predho-
dnem dogovoru z osebo za stike Bojanom Fritschem, 
tel. 01/581-35-04, vsaj en dan vnaprej.

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

dražbi.
1. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje 

prodan za izklicno ceno.
2. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najviš-

jo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša 
cene.

8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v sredo, 5. novembra 2014, z začetkom 
ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova 
cesta 55 a, 1000 Ljub ljana.

9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve 
pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Dodatne informacije o javni dražbi: za dodatne 
informacije o javni dražbi lahko dražitelji pišejo na elek-
tronski naslov, drazba_premicnine@mors.si.

Ministrstvo za obrambo

Št. 35210-72/2014 Ob-3657/14

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica he-
roja Staneta 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor 
za leto 2014 (MUV, št. 6/2014) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za 
leto 2014, objavlja

javno dražbo
za prodajo kulturnega spomenika  

Žički dvorec v Mariboru
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Me-

stna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Sta-
neta 1, Maribor.

II. Predmet prodaje in izklicna cena:
Predmet prodaje obsegajo nepremičnine na naslo-

vih Vojašniški trg 1, 2b in 2c ter Vojašniška ulica 27 na 
Lentu v Mariboru z naslednjimi zemljiško knjižnimi podat-
ki (vse k.o. 657 – Maribor-Grad):

ID znak Št. parcele Št. stavbe Površina parcele
[m2]

657-1995/0-0 1995 / 250,00
657-1996/2-0 1996/2 / 208,00
657-1997/4-0 1997/4 / 976,00
657-1998/0-0 1998 2279 912,00
657-1999/2-0 1999/2 del 2280* 61,00
657-2181/26-0 2181/26 / 84,00
657-2181/27-0 2181/27 / 107,00
657-2181/28-0 2181/28 / 83,00

SKUPAJ: 2.681,00 m2

* Transformator (zahodni del stavbe 2280, na parceli 1999/1) ni predmet prodaje.

Izklicna cena: 214.000,00 €
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III. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stavba Žički dvorec na naslovu 

Vojašniški trg 2b in 2c v Mariboru, ki je kulturni spomenik 
lokalnega pomena (EŠD: 6242), št. stavbe 2279 in del 
stavbe 2280 s pripadajočimi zemljišči. Na parcelah 1995 
in 1996/2 (naslov Vojašniški trg 1 in Vojašniška ulica 27) 
stoji preostanek po požaru uničene stavbe (v naravi 
obodni zidovi stavbe), ki je prav tako kulturni spomenik, 
t.i. skladišče Vojašniška 27 (EŠD: 6242), ki sta bili z Od-
lokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Maribor (MUV 5/1992 s sprememba-
mi) razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Žički dvorec je spomenik lokalnega pomena, ki ga 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije varuje 
v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi 
za ohranitev spomenika in valorizacijo njegovih spome-
niških lastnosti. Funkcija spomenika se mora v celoti 
podrediti njegovim spomeniškim vrednotam.

Žički dvorec je sestavljen iz dvoje stavb, od katerih 
je zahodna enonadstropna in ima proti severu šestosno 
fasado, ki je členjena z ušesastim okenskimi obroba-
mi in konkavnim podstrešnim zidcem. Levi del stavbe 
je enonadstropen, ima sedem osi. Fasada je členjena 
z ušesastimi okenskimi obrobami, ki so pretežno odpa-
dle in konkavnim podstrešnim zidcem. Obe stavbi tvorita 
proti Dravi atrij, ki je zaprt z visokim zidom.

Žički dvorec je grajen fazno skozi različna obdobja 
v zgodovini katere je možno slediti od druge polovice 
13. stoletja, pa do konca 18. stoletja, ko je stavba dobila 
sedanjo podobo. Leži na nekdanjem mestnem obzidju, 
zgrajenem v 13. stoletju in je izrazito podolžnega tlori-
sa v smeri vzhod – zahod. Stavba je bila do konca 14. 
stoletja last kartuzijanskega samostana iz Žič. Kasneje, 
v začetku 19. stoletja, pa so ga skupaj z Minoritskim 
samostanom, ob katerem stoji, preuredili v vojašnico, 
nato pa še v vojaško sodišče in vojaške zapore. Stavba, 
ki je bila sezidana brez enotnega koncepta, je značilen 
primer raščene arhitekture in odraža politično, gospo-
darsko in gradbeno zgodovino mesta Maribor ter s svo-
jim položajem in monumentalnostjo predstavlja enega 
najpomembnejših in vidnejših elementov mariborske 
mestne vendute. V svoji notranjosti skriva vrsto izje-
mnih arhitektonskih kvalitet, ki so potrebne prezentacije 
in bi stavbo uvrstile med najpomembnejše arhitekturne 
spomenike v Mariboru. Stavba v zadnjih desetletjih ni 
imela stalne namenske rabe.

Objekt je brez stanovalcev, ni v uporabi in je v sla-
bem stanju ter potreben celovite prenove.

Ostanki stavb na Vojašniški ulici 27 (kulturni spo-
menik skladišče Vojašniška 27, EŠD: 6242), in Voja-
šniškem trgu 1 po podatkih Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine OE Maribor predstavljata del gospodarskih 
poslopij bližnjega minoritskega samostana ter sta bistve-
ni sestavni del ulične podobe. Zgradbi sta sicer zaradi 
požara, ki se je dogodil v novejšem času, ruševini in 
v naravi predstavljata samo obodne zidove nekdanjega 
gospodarskega poslopja in se po podatkih GURS-a ne 
vodita kot zgradbi.

Zemljiško knjižno stanje nepremičnin je urejeno. Kot 
lastnica nepremičnin je v deležu 1/1 v zemljiški knjigi 
pri vseh nepremičninah vpisana Mestna občina Mari-
bor. Za nepremičnine – parcele 2181/26, 2181/27 in 
2181/28 je Mestni svet Mestne občine Maribor dne 8. 9. 
2014 sprejel Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra (MUV št. 21/2014). Prav tako je na teh parcelah 
pod ID št. omejitve 11011092 vknjižena neprava stvar-
na služnost za telefonsko kabelsko kanalizacijo v korist 
Telekoma Slovenije d.d. (vezano na ukinjeno parcelo 
2181/1).

Nepremičnine se na javnem razpisu prodajajo kot 
celota.

IV. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
kupnine je 500,00 EUR.

V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero 

bo moral najuspešnejši dražitelj skleniti v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stav-
ka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadr-
žati vplačano varščino.

VI. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve 

prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden 
v kupoprodajni pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne po-
ravna kupnine na določen način v določenem roku, se 
šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske 
pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu 
bo izdano zemljiško knjižno dovolilo po plačilu celotne 
kupnine.

VII. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna 
dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi generala 
Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 12. 11. 2014, ob 
12. uri.

VIII. Višina varščine
Dražitelj mora do vključno 7. 11. 2014 plačati varšči-

no v višini 10 % od navedene izklicne cene na transak-
cijski račun Mestne občine Maribor – IBAN SI56 0127 
0010 0008 403 (Banka Slovenije) UJP Urad Slovenska 
Bistrica z navedbo »Plačilo varščine – Žički dvorec«.

IX. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 

v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno 
vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi.

Dražitelju, ki plača varščino, vendar na dražbi 
ne predloži zahtevanih dokumentov iz X. točke tega 
razpisa ne more pristopiti k dražbi in se mu varščina za-
drži. Prav tako se varščina zadrži, če dražitelj ne pristopi 
k dražbi oziroma pred draženjem odstopi. Če dva ali 
več dražiteljev, za nepremičnino ponujajo enako ceno, 
nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne 
zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina 
zadrži vsem dražiteljem.

Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v pri-
meru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne 
plača kupnine.

X. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe 

s sedežem na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma 
državljani države članice EU, ki lahko skladno s pravnim 
redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremič-
nin, kar preveri vsak posameznik zase.

– Dražitelj mora pred pričetkom dražbe za posa-
mezno nepremičnino predložiti naslednje dokumente 
v originalu in v slovenskem jeziku:

– Pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega 
registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni 
enoti (društva) in potrdilo Davčne uprave RS – Davč-
nega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne 
smeta biti starejši od 30 dni,

– Fizične osebe: potrdilo Davčne uprave RS – 
Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v pri-
meru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega regi-
stra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni,
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– Osebni dokument s fotografijo na vpogled (fi-
zične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in poobla-
ščenci),

– Potrdilo o plačilu varščine (original) in na listu 
papirja priložena zapisana celotna številka TRR računa 
(št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,

– Davčno številko oziroma ID številko za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne 
dražbe predložiti original overjeno pooblastilo, ki se na-
naša na predmet javne dražbe in osebni dokument na 
vpogled.

– Državljani oziroma pravne osebe države članice 
EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije 
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od 
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane 
oziroma pravne osebe. Vsa dokazila v tujem jeziku mo-
rajo biti prevedena v slovenski jezik, skladnost prevoda 
z izvirnikom pa mora biti notarsko overjena s strani no-
tarja, ki ima status sodnega tolmača za jezik iz katerega 
je listina prevedena.

Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih dav-
kih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti 
lastno izjavo v slovenskem jeziku overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javijo, da imajo plačane davke in prispevke.

XI. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – 

kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo 
upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obve-
znosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine 
oziroma stanja nepremičnine.

– Komunalni priključki so odklopljeni in si jih mora 
novi lastnik pri posameznem distributerju urediti sam na 
lastne stroške.

– Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača 
kupec.

– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepre-
mičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna 
tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, 
vključno z notarskimi stroški.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

– Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe tri-
krat ponovi isto najvišjo ponudbo.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne 
dražbe.

– Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje po-
stopka prodaje Mestne občine Maribor.

XII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in 

informacije za ogled nepremičnine dobijo interesenti na 
Mestni občini Maribor, Mestna uprava, Urad za gospo-
darske dejavnosti, tel. 02/220-14-06 (Darko Lorenčič). 
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru 
v času uradnih ur.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni 
strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika 
Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.

XIII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vo-
denje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do 
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez od-
škodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri 
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez 
zamudnih obresti.

Mestna občina Maribor
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 Ob-3659/14

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih ZZ 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/2000 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ura-
dni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK) in 28., 29. in 
30. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13) Svet javnega zavo-
da Knjižnice Pavla Golie Trebnje, objavlja javni razpis 
za imenovanje

direktorja/direktorice Knjižnice Pavla Golie 
Trebnje.

1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni 
izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2. Pogoji za imenovanje
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih 

z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma 
imeti:

– univerzitetno izobrazbo družboslovne, poslovne, 
upravne ali pravne smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
knjižničarstva, od tega najmanj dve leti na vodstvenih 
delovnih mestih,

– osnovno znanje tujega jezika,
– bibliotekarski izpit.
Če kandidat bibliotekarskega izpita nima, ga mora 

opraviti najkasneje v roku dveh let.
3. Zaželena dodatna znanja: opravljen izpit iz Zako-

na o upravnem postopku (ZUP).
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenim bibliotekarskem izpitu,
– dokazilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 

od 30 dni.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v ka-

terem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi 
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo 

v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis 
za prosto delovno mesto direktorja« v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla 
Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje 
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

6. Sklenitev delovnega razmerja: z imenovanim 
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas petih let s polnim delovnim časom.

7. Dodatne informacije: dodatne informacije o jav-
nem razpisu lahko dobite pri Mateji Vrhovšek na ele-
ktronskem naslovu, mateja.vrhovsek@kpgt.si ali po 
tel. 07/3482-112, vsak delovnik od 7. do 15. ure.

8. Objava javnega razpisa: javni razpis se objavi 
v Uradnem listu RS, na spletni strani KPG Trebnje, 

spletnih straneh občin ustanoviteljic in na Zavodu RS 
za zaposlovanje.

Svet javnega zavoda  
Knjižnice Pavla Golie Trebnje

 Ob-3671/14

Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave je 
dne 24. 9. 2014 na svoji 25. pisni seji na podlagi 34. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštituta za hidravlične 
raziskave sprejel odločitev o ponovni objavi javnega 
razpisa za imenovanje

direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 
Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter 48. členom 
Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, poleg splošnih 
pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sek-
torju, izpolnjevati kandidat:

– imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti in-
štituta,

– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne 
ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,

– izkazovati sposobnosti za organiziranje in vode-
nje,

– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa zakon ali 

ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje 

Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave s so-
glasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.

Direktor Inštituta za hidravlične raziskave je organi-
zacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavo-
da Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja 
Inštituta za hidravlične raziskave traja pet let.

Kandidati morajo svoje prijave posredovati 
v 15 dneh od objave tega javnega razpisa na naslov: 
Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, p.p. 
3401, 1000 Ljub ljana. Prijava na ta javni razpis mora 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto di-
rektorja Inštituta za hidravlične raziskave«. Prijavi na 
ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila 
o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis z navedbo 
dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program dela in 
vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.

Dodatne informacije lahko kandidati dobi-
jo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave na 
tel. 01/241-84-20, ga. Šuštaršič.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 
v 30 dneh od izteka roka za oddajo vlog.

Inštitut za hidravlične raziskave Ljub ljana

Razpisi delovnih mest
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Št. 007-209/2014/21 Ob-3670/14

Na podlagi 61.e člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) 
in Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov 
v verigi preskrbe s hrano (Uradni list RS, št. 50/14) izda-
ja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo  

za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
Naloge in delovanje varuha
– Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v na-

daljnjem besedilu: varuh) spremlja ravnanja deležnikov 
v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih po-
slovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča 
javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.

– Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije 
za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja 
v verigi preskrbe s hrano.

– Varuh letno poroča vladi o primerih dobrih in sla-
bih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano ter vla-
di predlaga sprejetje ukrepov, ki pozitivno vplivajo na 
verigo preskrbe s hrano, pri čemer upošteva varstvo 
osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.

– Varuh svoje delo opravlja nepoklicno. Pri svojem 
delu je neodvisen in samostojen ter ravna častno in 
pošteno.

– Varuh deluje na sedežu ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, ki zagotavlja materialna in finančna sred-
stva za njegovo delovanje. Varuh opravlja svojo funkcijo 
nepoklicno, pri tem mu pripada mesečna nagrada za 
opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne pla-
če, določene za 56. plačni razred, v skladu s predpisi, ki 
urejajo plače v javnem sektorju.

– Varuh je upravičen do povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela ter povračila stroškov na službenem 
potovanju v državi in v tujini, kot so določeni za javne 
uslužbence.

Imenovanje varuha
– Za varuha je lahko imenovana fizična oseba, ki 

ima socialne in komunikacijske sposobnosti in sposob-
nosti za delo z ljudmi, ki je odgovorna in zanesljiva 
in ima sposobnost hitrega razumevanja in reševanja 
kompleksnih problemov, ki je vredna zaupanja in uživa 
strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v ve-
rigi preskrbe s hrano.

– Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

a) V celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Euro-
pass, ki je dostopen na spletni strani: http://www.euro-
pass.si/europass_zivljenjepis.aspx.

b) Vlogo kandidata, ki vsebuje obrazložitev predlo-
ga kandidata, vključno z vizijo in cilji pri delu varuha.

c) Podpisano izjavo kandidata, da ni član v organu 
upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvar-
ja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane 
ter nima funkcije v državnem organu, organu politične 
stranke ali organu sindikata.

d) Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slo-
venije.

e) Izjavo kandidata, da obvlada uradni jezik.
f) Izjavo kandidata, da ni pravnomočno obsojen.
g) Izjavo kandidata, da ima najmanj deset let delov-

nih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribu-
cije ali prodaje živil.

h) Podpisano izjavo kandidata, da za namene tega 
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju 
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če kan-
didat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora 
sam predložiti uradna dokazila.

– Kandidati pošljejo pisne vloge z življenjepisom 
in prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj 
– Predlog za imenovanje Varuha odnosov v verigi 
preskrbe s hrano« priporočeno po pošti ali osebno 
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, ali pošljejo pi-
sno v elektronski obliki na naslov: gp.mko@gov.si, pri 
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom, in sicer najpozneje v 30 dneh od datuma 
objave javnega poziva.

– Za potrebe izbora kandidata minister pristojen za 
kmetijstvo imenuje komisijo, ki na podlagi prispelih vlog 
poda predlog za izbiro kandidata.

– Varuha, na predlog ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano ter v soglasju z ministrom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, po predhodnem posvetova-
nju z deležniki v verigi preskrbe s hrano, imenuje Vlada 
Republike Slovenije za obdobje petih let.

– Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za 
resničnost navedb v vlogi.

– Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnič-
ni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 478-0046/2014-2 Ob-3656/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) Občina Vipava 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo parcele

– Prodajalec: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 
Vipava.

– Predmet prodaje: nepozidano stavbno zemljišče 
parc. št. 1434/7, k.o. 2401 – Vipava, s površino 2657 m2.

– Izhodiščna (najnižja) cena je 95.500,00 evrov. 
V izhodiščno ceno ni vključen davek na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

Varščina znaša 10 % ponujene cene.
– Rok za zbiranje ponudb: interesenti naj svoje 

pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici naj-
kasneje do 11. 11. 2014, do 12. ure, na naslov: Občina 
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »Ne od-
piraj – javni razpis za nakup parcele 1434/7, k.o. 2401 – 
Vipava«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja ponudbe.

– Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz 
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto 
do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb; 
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega 

Druge objave
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registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavne-
ga osebnega dokumenta.

– Ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje 
podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča ozi-
roma naziv in sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko in številko transakcijskega računa. Na-
vesti morajo ponujeno ceno, ki je lahko enaka ali višja od 
izhodiščne cene ter priložiti dokazilo o plačani varščini.

– Ponudniki so vezani na dano ponudbo do skleni-
tve pogodbe z izbranim ponudnikom.

– Javno odpiranje ponudb bo potekalo 11. 11. 2014, 
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 
Vipava.

– Predstavniki ponudnikov ali njihovi pooblaščenci 
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati s pooblastilom ponudnika.

– Pravočasne ponudbe bo obravnavala komisija, ki 
jo imenuje župan. Kot najugodnejša ponudba bo štela 
cenovno najvišja prejeta pisna ponudba; če bo med 
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko 
komisija najugodnejše ponudnike pozove k oddaji nove 
ponudbe.

– Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Re-
publike Slovenije in državljani Evropske unije ter pravne 
osebe s sedežem v RS ali v deželah Evropske unije. 
Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % po-
nujene cene in jo nakazati na EZR 01336-0100014675. 
Neuspelemu ponudniku bo varščina vrnjena brez obresti 
v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri; uspelemu ponu-
dniku pa bo všteta v kupnino.

– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe. Nepra-
vočasne ali nepopolne ponudbe komisija izloči in o tem 
obvesti ponudnika. Ponudnika, ki je oddal nepopolno 
ponudbo, se pozove k dopolnitvi ponudbe, če ponudba 
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo 
dokumentacijo: Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni 
po prejemu poziva za dopolnitev.

– O izbiri najugodnejšega ponudnika se obvesti vse 
ponudnike najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 
Izbran ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo naj-
kasneje v 15 dneh po opravljenem izboru; če pogodbe 
ne podpiše, prodajalec zadrži njegovo varščino.

– Občina Vipava si pridržuje pravico, da ne sklene 
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do 
sklenitve pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se 
ponudniku vrne plačana varščina.

– Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano 
vrednost, stroške notarske overitve in stroške v zvezi 
s predlogom za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.

– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine sku-
paj z DDV plačati v roku 8 dni od sklenitve prodaj-
ne pogodbe na osnovi izstavljenega računa na EZR 
01336-0100014675, sicer se šteje, da je izbrani ponu-
dnik od nakupa odstopil. Nespoštovanje pogodbenih 
rokov plačila s strani kupca je razlog za razvezo pro-
dajne pogodbe, ob kateri Občina Vipava obdrži plačano 
varščino.

– Po predhodnem dogovoru je možen ogled nepre-
mičnine. Informacije dobite na sedežu Občine Vipava 
v času uradnih ur ali na tel. 05/364-34-10, kontaktna 
oseba: Helena Kobal.

Občina Vipava

Št. 478-32/2014 Ob-3684/14

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 

75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, 
št. 14/10, 8/11) in Programa nakupa in prodaje stvarne-
ga premoženja Občine Lenart v obdobju 2013/2014, ki 
ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, na seji dne 
20. 12. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10; faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC) 
in sicer sklop nepremičnin:

1. par. št. 911/28, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
2453 m2,

2. par. št. 1094/20, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
206 m2,

3. par. št. 911/31, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
2337 m2,

4. par. št. 1100/10, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
4 m2,

skupna površina 5000 m2.
Vse parcelne številke v tem sklopu nepremičnine se 

prodajajo skupaj, kot zaključena celota.
Nepremičnine so geodetsko odmerjene, elaborat 

je predan pristojni geodetski upravi, ki še o njem ni 
pravnomočno odločila. Podatki o parcelah in geodetske 
situacije so na voljo na uradni spletni strani.

Izklicna cena nepremičnin, ki se prodajajo v sklo-
pu je 100.000,00 EUR in vsebuje 22 % DDV, ki je vštet 
v prodajni ceni (DDV plača kupec).

V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet 
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere 
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezan-
ca ali po uradni dolžnosti.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin (od točke F. do K.):

V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Občine Lenart (Uradni list RS, 
št. 78/04; MUV, št. 20/10) so zemljišča, navedena pod 
točko A. po namenski rabi opredeljena kot pretežno pro-
izvodno območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – indu-
strijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) 
(MUV, št. 9/12), s katerim so določene naslednje vrste 
dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in 
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Stroje-
nje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Pro izvodnja vla-
knin, papirja in kartona; 19 Pro izvodnja koksa in naftnih 
derivatov; 20 Pro izvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Pro izvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 
zračnic za vozila; 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih 
izdelkov; 24 Pro izvodnja kovin; 25.4 Pro izvodnja orožja 
in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 
Pro izvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 
35.112 Pro izvodnja električne energije v termoelektrar-
nah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih 

vozil
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H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 
51 Zračni promet)

I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
– nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objek-

ti, nezahtevni in enostavni objekti.
Vrste dopustnih objektov:
Ne stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se 

prodajajo skupaj kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni 
sklic na številko: 00 2014.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Pogodbeni stranki se sicer 
lahko dogovorita o obročnem plačilu, vendar bodo tudi 
v tem primeru celotno kupnino plačali najkasneje v roku 
enega leta od sklenitve pogodbe.

Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše spre-
membo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji:
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora 
ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospo-
darske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program 
gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, 
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila delovnih mest 
in predviden čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepre-
mičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko de-
javnost, v skladu z namensko rabo zemljišč, ki so po 
namenski rabi opredeljena kot pretežno pro izvodno ob-
močje, po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del poslovno – industrijske cone v Lenartu 
(MUV, št. 23/08).

Kolikor se pričetek gradnje objektov za gospodar-
sko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh 
let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč, 
velja za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogod-
be, pri čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in 
posest, občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preosta-
nek pa si zadrži, kot pogodbeno kazen, in kot garancijo 
za škodo in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom 
nastala sled nerealizacije razvojnega projekta v območju 
industrijske cone in kot pogodbeno kazen za nerealiza-
cijo investicijskega projekta v NPIC. Kolikor je škoda ve-
čja od zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko občina 
zahteva povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če 
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.
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VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV 
ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. 
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpi-
som le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spre-
membe lastninske v zemljiško knjigo nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 18. 2. 
2014 do 8. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne, 10. 11. 2014, ob 
9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi 
razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

 Ob-3686/14

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14) in Sklepa o določitvi skupne vrednosti 
nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ptuj za leto 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 2/14 in 3/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, 
ID za DDV: SI85675237.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje sta zemljišči za gradnjo stavb: 

parc. št. 481/27 (ID znak 400-481/27-0), v izmeri 

1.793 m2, k.o. 400 Ptuj in parc. št. 486/75 (ID znak 
400-486/75-0), v izmeri 1.606 m2, k.o. 400 Ptuj.

Nepremičnini se prodajata kot celota. Nepremičnini, 
ki sta predmet prodaje, se nahajata v območju poselitve, 
in sicer v območju pro izvodnih dejavnosti mesta Ptuj 
P11-P1/4 industrijska cona – osrednji del, ki je namenje-
no industriji. Izhodiščna cena: 146.157,00 EUR.

Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na 
dodano vrednost po predpisani stopnji 22 %.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnini bosta prodani najugodnejšemu 

ponudniku.
3.2. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.3. Izbrani najugodnejši ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izbo-
ru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka 
za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik 
pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko Mestna 
občina Ptuj podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 
15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponu-
dnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, Mestna 
občina Ptuj zadrži njegovo varščino.

3.4. Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014.
3.5. Plačilo kupnine se opravi v roku 8 dni od datu-

ma izstavitve računa, ki ga bo Mestna občina Ptuj izsta-
vila po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 
je bistvena sestavina pogodbe.

3.6. Kupec je dolžan poleg kupnine plačati še DDV, 
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi.

3.7. Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo bo izročeno 
po prejemu celotne kupnine.

4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 

10 % izhodiščne cene nepremičnin, ki jo je potrebno 
plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri 
Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime in priimek fizične ose-

be oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziro-
ma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke, telefonsko številko,

b) navedbo nepremičnin, na katere se ponudba 
nanaša,

c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnin,

d) pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa 
strinjajo,

e) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 
2014.

f) Priloge k ponudbi:
– fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista 

(fizične osebe);
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podje-

tniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-

ma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), 
ne starejši od 30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po poobla-
ščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine.
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4.3. Ponudniki morajo oddati ponudbe do vključno 
4. 11. 2014.

Ponudbe se oddajo v zaprti in označeni ovojnici 
priporočeno po pošti, na naslov: Mestna občina Ptuj, 
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Ovojnice se označijo z oznako 
» Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin parc. 
št. 481/27 in 486/75, obe k.o. Ptuj«. Osebno prinesene 
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati 
v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj (vhod iz Zelenikove ulice).

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 11. 2014 

ob 13. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, Me-
stni trg 1, 2250 Ptuj. Predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom 
ponudnika.

5.2. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, ven-
dar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti 
ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 
ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

5.3. Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni 
do odpiranja ponudb.

5.4. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupni-
no, bodo pozvani na pogajanja.

5.5. Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb 
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine 
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti po-
stopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli 
ustavi.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z jav-
nim zbiranjem ponudb dobijo zainteresirani ponudniki na 
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 25, 
tel. 02/748-29-74, nina.majcen@ptuj.si, kontaktna ose-
ba: Nina Majcen Ogrizek.

Mestna občina Ptuj

 Ob-3702/14

Inženirska zbornica Slovenije objavlja obvestilo 
o pričetku kandidacijskega postopka za volitve nado-
mestnega namestnika disciplinskega tožilca iz matične 
sekcije geotehnologov in rudarjev.

Volilna komisija v sestavi Simona Čeh, univ. dipl. inž. 
geod. (predsednica), Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad. 
in Gregor Kušar, univ. dipl. inž. kem. (člana), imenovana 
s sklepom predsednika zbornice št. 3606/14/VOD-ČR 
z dne 15. 10. 2014, skladno z 79. členom Statuta IZS ob-
vešča upravni odbor IZS, upravni odbor MSRG in člane 
MSRG o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:

– 1 nadomestnega namestnika disciplinskega 
tožilca iz MSRG.

Kandidata za zgoraj navedeno funkcijo lahko skla-
dno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:

– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije MSRG s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS 

MSRG, s svojimi podpisi.
Volitve nadomestnega namestnika disciplinskega 

tožilca iz MSRG bodo potekale na skupščini zbornice.
Kandidat za razpisano funkcijo je lahko le član 

zbornice, ki je vpisan v imenik IZS in mu status poobla-
ščenega inženirja ne miruje.

Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS): 
funkcija namestnika disciplinskega tožilca iz MSRG ni 
združljiva s funkcijami v drugih organih in delovnih tele-
sih zbornice (glejte tudi 20. člen Statuta IZS).

Upravni odbor IZS, upravni odbor MSRG in člane 
MSRG pozivam, da sodelujejo v kandidacijskem postop-
ku skladno s Statutom IZS in volilni komisiji IZS predla-
gajo kandidate za zgoraj navedeno funkcijo.

Kandidacijski postopek traja od 18. 10. 2014 do 
18. 11. 2014. Naslov za vložitev kandidatur je Inže-
nirska zbornica Slovenije, Volilna komisija IZS, Jarška 
cesta 10 b, 1000 Ljub ljana.

Inženirska zbornica Slovenije

 Ob-3716/14

Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, Bled, 
skladno z določbami 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 Ured-
be o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo premoženja v najem

1. Naziv in sedež upravljavca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Zavod za kulturo Bled, Cesta 
svobode 11, Bled.

2. Opis predmeta oddaje v najem: predmet oddaje 
v najem je restavracija v objektu kulturni spomenik Blej-
ski grad, evidentiran v registru kulturne dediščine s šifro 
EŠD:24; parc. št. 385, k.o. Bled. Podrobnejši opis celo-
tne nepremičnine je razviden iz razpisne dokumentacije.

3. Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe na račun 

Zavoda za kulturo Bled, Cesta svobode 11, Bled, plačati 
varščino v znesku 1.000,00 EUR najkasneje do 5. 11. 
2014 (do tega roka mora varščina prispeti na račun); 
namen nakazila je »javno zbiranje ponudb – varščina«.

Uspelemu ponudniku se bo plačana varščina vštela 
v najemnino za prvi mesec najema, ostalim pa brezo-
brestno vrnila v roku 5 delovnih dni po sprejemu sklepa 
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
oddali ponudbe, se varščina ne vrne.

Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe v 15 dneh 
od obvestila, da je izbran, se varščina zadrži.

4. Podrobnejši pogoji razpisa in podrobnejši opis 
predmeta dražbe:

– Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki 
so registrirane za dejavnost, ki se bo opravljala v nepre-
mičnini, ki je predmet oddaje v najem.

– Najemnik bo v objektu, ki je predmet oddaje v 
najem, dolžan v celoti izvajati gostinsko dejavnost, pri 
čemer ne sme izvajati zgolj dela dejavnosti, ampak bo 
moral objekt delovati v celoti.

– Najemnina se plačuje mesečno v skladu s po-
godbo.

– Ponudniki pošljejo dokumentacijo z vsemi doka-
zili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v za-
pečateni pisemski ovojnici na naslov Zavod za kulturo 
Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled, z oznako, kot je na 
obrazcu NASLOVNICA, ki je del razpisne dokumenta-
cije. Organizator ne odgovarja za morebitno založitev 
dokumentacije ali njeno napačno obravnavo, če ne bo 
označena, kot je zahtevano.

– Dokumentacija ponudnikov iz prejšnje alineje 
mora vsebovati naslednja dokazila:

– Podatki o ponudniku;
– Ponudba;
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj 

ponudnik mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
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v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske subjekte, kolikor takega 
potrdila ponudnik ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in material-
no odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in pri-
spevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Dokazilo 
se predloži v izvirniku ali overjeni kopiji.

– Dokazilo o plačani varščini;
– Dokazilo o ogledu nepremičnin, ki so predmet 

oddaje v najem, v izvirniku ali overjeni kopiji;
– Parafiran in podpisan osnutek prodajne po-

godbe.
– Ponudbe bodo štele za pravočasne, če prispejo 

na naslov organizatorja Zavod za kulturo Bled najkasne-
je do 7. 11. 2014 do 9. ure, ne glede na to, ali so oddane 
na pošto ali pa jih ponudniki oddajo osebno.

– Odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2014 ob 10. uri in 
bo javno. Na odpiranju se vodi zapisnik.

– Organizator bo najugodnejšega ponudnika izbral 
glede na naslednja merila:

– ponujena najemnina za 5 let – 50%,
– izkušnje na področju turizma – 10%,
– izkušnje na področju dejavnosti – 20%,
– vizija razvoja – 20%.

– Merila iz prejšnje alineje in njihovo vrednotenje, 
so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.

– V primeru, da bo več ponudb prejelo enako število 
točk, bo organizator te ponudnike pozval k predložitvi 
nove ponudbe po postopku in na način določen v razpi-
sni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informa-
cijami, vzorcem pogodbe, drugimi pogoji in podatki o 
ogledu nepremičnine bo objavljena na spletnem naslovu 
organizatorja: http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/.

5. Opozorilo: postopek se do sklenitve pogodbe 
lahko kadar koli ustavi na podlagi odločitve upravljav-
ca nepremičnega premoženja ali organizatorja javnega 
zbiranja ponudb. V tem primeru se ponudnikom po-
vrnejo izključno izkazani stroški za prevzem razpisne 
dokumentacije.

Zavod za kulturo Bled
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Št. 2153-15/2014/10 Ob-3678/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki za Razvoj Občin in Krajev, s kratico imena 
ROK in s sedežem v Brežicah, Cesta prvih borcev 43, 
ter z matično številko 4068173000, vpiše sprememba 
statuta in sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Marijan Žibert, 
roj. 10. 6. 1940, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Gaj 2, Gaj.

Št. 2153-6/2014/10 Ob-3703/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Zavezništvo Alenke Bratušek, s skrajšanim imenom 
Zavezništvo AB, s kratico imena ZaAB in s sedežem 
v Ljub ljani, Gradaška ulica 8a, ter z matično številko: 
4065948000, vpiše sprememba naslova sedeža stranke 
v: Ljub ljana, Štefanova ulica 5.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 10102-1/2014-21 Ob-3568/14

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o re-
prezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93) 
izdajam, v zadevi pridobitve lastnosti reprezentativnosti 
sindikata, na zahtevo Sindikata vojakov Slovenije, Ob 
parku 4, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Gvido No-
vak, odločbo:

Sindikat vojakov Slovenije se določi kot reprezen-
tativni sindikat v dejavnosti »obramba«.

Evidence sindikatov
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 Ob-3675/14

PROSAN - Projektiranje in prodaja kopalnic in opre-
me, Jan Strmšek s.p., Vzhodna ulica 3, 2345 Bistrica 
ob Dravi, Občina Ruše, matična številka: 3586278000, 
davčna številka: SI19260059, skladno z drugim odstav-
kom 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 
(ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo zainteresirano 
javnost obveščam, da se bo izvršilo statusno preobli-
kovanje podjetnika v smislu 668. člena ZGD-1, v zvezi 
s 667. členom ZGD-1, na podlagi katerega bo izvršen 
prenos celotnega podjetja podjetnika na novoustanovlje-
no gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo, kot to 
določa že navedeni 668. člen ZGD-1, in sicer predvido-
ma dne 18. 1. 2015.

Jan Strmšek s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 1139/14 Ob-3658/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1139/14, 
opr. št. DK 040/14 z dne 29. 9. 2014, je bilo stanovanje 
v I. nadstropju, v izmeri 34,20 m2, v stanovanjski hiši na 
naslovu, Cankarjeva ul. 4, Koper, stavba stoječa na par-
celi 365, vpisana v zk. vl. 737, k.o. Koper, je vknjižena hi-
poteka za zavarovanje terjatve v višini 110.000,00 EUR 
glavnice s pripadki, z obrestno mero 6-mesečni EURI-
BOR in fiksni pribitek 3,15 % letno, z zapadlostjo zadnje 
anuitete 30. 9. 2044 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja 
iz kreditne pogodbe 022361455359820 z dne 29. 9. 
2014, s klavzulo izvršljivosti.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 46312/2014 Os-3010/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 46312/2014 z dne 7. 4. 2014, 
ki je 18. 4. 2014 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčič, opr. 
št. IZV 14/60 z dne 23. 5. 2014, bila nepremičnina, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stano-
vanje št. 7, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu, 
Cesta 1. maja 40, Jesenice, v izmeri 41,83 m2, parc. 
št. 2355, vl. št. 962, k.o. Jesenice, last dolžnika Esada 
Kurbegovića, Cesta 1. maja 40, Jesenice, zarubljena 
v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno podjetje, 
d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi 
izterjave 532,22 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 8. 7. 2014

VL 20404/2013 Os-3573/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 20404/2013 z dne 14. 2. 2013, 
ki je 15. 3. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčič, opr. 
št. IZV 259/2013 z dne 23. 9. 2013, nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je 1/2 stanovanja št. 16, 
stavba 1881, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, 
na Jesenicah, Ulica Gustla Štravsa 1, s pripadajočimi 
kletnimi prostori, skupnimi deli, prostori, objekti in na-
pravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika 
Gorana Ivanovića, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, 
javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta mar-
šala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 508,29 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 30. 9. 2014

In 79/2013 Os-3574/14

Na podlagi podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-
dišča v Mariboru, In 79/2013 z dne 18. 2. 2013 zaradi 
izterjave denarnih terjatev v višini 4,907,51 EUR, je 
bil v korist upnika Javno podjetje Energetika, d.o.o., 
Jadranska cesta 28, Maribor – dostava, dne 22. 4. 
2013 opravljen rubež nepremičnine – stanovanja št. 17, 
v IV. nadstropju, na naslovu, Ulica Staneta Severja 3, 
Maribor, uporabne površine 57,90 m2 oziroma tlorisne 
površine, v izmeri 71,50 m2, ki stoji na parc. št. 1621/9, 
k.o. 678 – Spodnje Radvanje, last dolžnika Mark Tilen 
(prej Tilen) Van de Graaf (prej Golob), Cesta v Polico 31, 
Cerklje na Gorenjskem, do 1/2 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2014

In 561/2013 Os-3575/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, In 561/2013 z dne 18. 7. 2013, zaradi izter-

jave denarne terjatve v višini 718,18 EUR, je bil v korist 
upnika Javno podjetje energetika Maribor d.o.o., Jadran-
ska cesta 28, Maribor, dne 27. 9. 2013 opravljen rubež 
nepremičnine – stanovanja št. 17, v IV. nadstropju na 
naslovu, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, uporabne 
površine 57,90 m2 oziroma tlorisne površine, v izme-
ri 71,50 m2, št. stavbe 1320, ki stoji na parc. št. 1621/9, 
k.o. 678 – Spodnje Radvanje, last dolžnika Mark Tilen 
Van de Graaf (prej Tilen Golob), Cesta na Polico 31, 
Cerklje na Gorenjskem, do 1/2 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2014

VL 129661/2008 Os-3576/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, VL 129661/2008 z dne 21. 6. 2012, zara-
di izterjave denarne terjatve v višini 2.429,52 EUR, je 
bil v korist upnika Kommunio d.o.o., Cesta v Kleče 12, 
Ljub ljana, dne 17. 8. 2011 opravljen rubež nepremičnine 
– stanovanja št. 17, v izmeri 71,45 m2, v IV. nadstropju 
na naslovu, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, št. stavbe 
1320, k.o. 678 – Spodnje Radvanje, last dolžnika Mark 
Tilen Van de Graaf, Cesta v Polico 31, Cerklje na Go-
renjskem, do 1/2 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2014

VL 198006/2013 Os-3628/14

Okrajno sodišče v Sevnici je v izvršilni zadevi upni-
ka Terca, upravljanje, vzdrževanje in promet z nepremič-
ninami, d.o.o., Šentrupert 124, Šentrupert, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik Alojzij Podboj, zoper dolžnico Ksenijo 
Vene, Krmelj 30, Krmelj, zaradi izterjave 373,11 EUR, 
po izvršitelju Janku Zorčič dne 1. 10. 2014 zarubilo 
nepremičnino, to je dvosobno stanovanje v večstano-
vanjski stavbi ID 734, št. stanovanja 2 in se nahaja v II. 
nadstropju. Objekt stoji na parc. št. 1000/6, k.o. Goveji 
Dol. Stanovanje zajema sobo z jedilnico, kuhinjo, sobo, 
hodnik, kopalnico z WC-jem in klet. Velikost 47,55 m2, 
ki je v lasti dolžnice Ksenije Vene, Krmelj 30, Krmelj.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni de-
ski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi 
na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi 
upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi 
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na 
tej nepremičnini.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 3. 10. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 52/2014 Os-3579/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagatelja Mirana Horvat, Martina Krpana ulica 28, 
Ljub ljana, ki ga zastopa pooblaščenka Polonca Mayer, 
prokurist družbe Zaltis d.o.o., Ljub ljana, ob udeležbi: 1. 

Objave sodišč
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Finance – Operativa d.o.o., Kneza Koclja 37, Ljub ljana, 
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 23. 9. 2014, 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 5/91, z dne 
12. 12. 1991, sklenjene med Avtomontažo - Bus, družba 
za pro izvodnjo, razvoj in trženje avtobusov d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška cesta 180, Ljub ljana, kot prodajalcem, in 
Miran Horvat, rojen 22. 4. 1933, stanujoč Martina Krpa-
na 28, Ljub ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino 
– stanovanje v IV. nadstropju, št. 20, v izmeri 45,44 m2, 
k.o. 1739 – Zgornja Šiška.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica na oglasni sodišča pri naslovnem sodišču iz-
podbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini 
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 9. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 457/2013 Os-1602/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ce Republike Slovenija, Ministrstvo za finance Davčna 
uprava RS, Davčni urad Ljub ljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana – dostava, proti dolžnici Kseniji Jenko, Zgornje Pir-
niče 72, Medvode, ki jo zastopa odvetnik Matjaž Čebular 
(začasni zastopnik), Hacquetova 6, p.p. 5742, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 21.860,34 EUR, sklenilo:

dolžnici Kseniji Jenko, rojeni 1. 3. 1963, neznanega 
bivališča, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se določi Matjaž Čebular, 
Hacquetova 6, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 12. 2013

0865 Ig 7458/2005 Os-2841/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ce Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, proti 
dolžniku Nikši Franić, Slovenska cesta 51 b, Ljub ljana 
– dostava; Alenka Gaberšek, Arendsvlucht 34, AZ Oss 
Nizozemska, ki jo zastopa zakonita zastopnica, odve-
tnica Mojca Dvoršek, Trg OF 14, Ljub ljana, prej Felice 
d.o.o., Središka 16, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
5.490,42 EUR, sklenilo:

dolžnici Alenki Gaberšek se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zasto-
pnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca 
Dvoršek, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala, dokler 
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 6. 2014

VL 53419/2013 Os-3032/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžniku Sašu Jurak, Javornik 46, Ravne na Ko-
roškem, ki ga zastopa odvetnica Erika Nabernik, Trg 
svobode 12, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 
3.122,99 EUR, sklenilo:

dolžniku Sašu Jurak, Javornik 46, Ravne na Koro-
škem, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Erika 
Nabernik, Trg svobode 12, Ravne na Koroškem.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 6. 2014

II D 1190/91 Os-3644/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici Ka-
rin Sbrizaj v zapuščinski zadevi po pokojnem Frančišku 
Ponikvarju, rojenem 13. 12. 1909, umrlem 4. 6. 1991, 
nazadnje stanujočem na naslovu, Jarška cesta 3, Ljub-
ljana, dne 29. 7. 2014, sklenilo, da se Vanji Hribar, Joyce 
Hribar, Nancy Hribar, John-u Hribar, Frančiški Ponikvar, 
Ivanu Ponikvarju in Ivanki Novak v skladu s 5. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), 
postavi začasna zastopnica – odvetnica Darja Erceg iz 
Ljub ljane.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonite zastopnice in bo zgoraj navedene 
osebe zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler oni ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člena 
ZPP).

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 9. 2014

IV P 31/2014 Os-3054/14

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po višji sodnici 
Marjetici Škerget-Logar v pravdni zadevi tožeče stranke 
Ursule Pregernigg, Kranjčeva ulica 25a, Moravske Topli-
ce, ki jo zastopa odvetnik Radoslav Sukič iz Murske So-
bote, zoper toženo stranko: Helmut Georg Pregernigg, 
Kranjčeva ulica 25a, Moravske Toplice, sedaj Salzburg, 
Rainerstrasse 27, 5020 Salzburg, Avstrija, zaradi razve-
ze zakonske zveze, dne 11. julija 2014 sklenilo:

toženi stranki Helmutu Georgu Pregernigg se 
v predmetni pravdni zadevi postavi začasni zastopnik, 
in sicer odvetnik Zvonko Brenčič, Cvetkova ulica 17, 
9000 Murska Sobota.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 7. 2014
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In 157/2013 Os-3577/14

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-
dnici Nataliji Lebar v izvršilni zadevi upnice: 1. Banka 
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, 2. Nova Ljub ljanska 
banka d.d., Ljub ljana, Trg republike 2, Ljub ljana, zo-
per dolžnika Srečka Kropec, Pesnica pri Mariboru, in 
Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, 8052 Graz, Avstrija, sedaj 
neznanega prebivališča zaradi izterjave 99.693,91 EUR 
in 11.041,30 EUR oboje s pp dne 23. 7. 2014, sklenilo:

dolžniku Kropec Srečku, Pesnica pri Mariboru 21, in 
Jakob-Gschiel-Gasse 2/19 AT 8052, Graz Avstrija, sedaj 
neznanega prebivališča, se v predmetni izvršilni zadevi 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni 
zastopnik, odvetnik Dejan Bačič iz Murske Sobote, ki bo 
dolžnika v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler 
dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 7. 2014

Oklici dedičem

D 336/2014 Os-3231/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-
puščinski postopek po pokojnem Bernardu Korošču, 
rojenem 14. 7. 1920, umrlem 22. 11. 1992, nazadnje 
stanujočem Globoče 4, Vojnik.

Zapustnik po podatkih, s katerimi razpolaga so-
dišče, ni imel potomcev, sodišče pa tudi ne razpolaga 
s podatki o morebitnih drugih osebah, ki imajo dedno 
pravico po zapustniku.

Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. de-
dnega reda (zapustničin zakonec in starši oziroma za-
pustničini bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje 
oziroma njihovi potomci) oziroma če teh ni, dediči III. 
dednega reda (zapustničine babice in dedi oziroma tete 
in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi 
potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podat-
ki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišču 
niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča 
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Za-
kona o dedovanju, postala lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 6. 2014

D 5/2014 Os-3330/14

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Carič Zvonku, nazadnje stalno 
bivajočem Ravnik 3, Nova vas, umrlem dne 25. 11. 
2013.

Ker sodišče s podatki o vseh dedičih tretjega de-
dnega reda ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica in na oglasni deski 

ter spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po po-
teku enoletnega oklicnega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 28. 8. 2014

D 115/2014 Os-3371/14

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščin-
ski postopek pod št. D 115/2014 po pokojnem Miroslavu 
Puppisu, rojenem 6. 4. 1917, državljanu Republike Slo-
venije in umrlem 7. 5. 1987, katerega dediči so neznani.

Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev za dedovanje 
dediči prvega dednega reda, in sicer vdova in morebitni 
potomci oziroma, če teh sorodnikov zapustnik ni imel, 
potem pridejo kot zakoniti dediči v poštev dediči dru-
gega dednega reda, in sicer bratje in sestre zapustnika 
oziroma, če je kateri od njih že pokojen, njihovi potomci 
(nečaki in nečakinje) oziroma, če tudi teh sorodnikov 
zapustnik ni imel potem pridejo kot zakoniti dediči v po-
štev dediči tretjega dednega reda, in sicer strici in tete 
oziroma njihovi potomci (bratranci in sestrične).

Sodišče poziva zgoraj navedene osebe oziroma 
tudi druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po po-
kojnem Miroslavu Puppisu je sodišče postavilo notarko 
Sonjo Puppis, Zaloška 54, Ljub ljana.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 28. 8. 2014

D 151/2014 Os-3616/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojni Reichard Nadi, hčerki Jakoba, posvojenki Vi-
ljema, rojeni 4. 7. 1959, državljanki Republike Slovenije, 
nazadnje stanujoči v Željnah 42, začasno v Hrastovcu 
v Slovenskih Goricah, umrli 22. 2. 2014 ravno tam.

V tem zapuščinskem postopku je bilo že ugoto-
vljeno, da pokojna Reichard Nada ni zapustila dedičev 
prvega in drugega dednega reda. Ali je zapustila dediče 
tretjega dednega reda in kdo so to ter kje stanujejo, pa 
sodišče ni uspelo ugotoviti. Zato se s tem oklicem poziva 
vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do zapušči-
ne pokojne Reichard Nade, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski 
tukajšnjega sodišča ter na spletni strani tukajšnjega 
sodišča zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dedi-
ščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 9. 2014

D 111/2010 Os-3617/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Rušt Miroslavu, sinu Franca, rojenem 7. 8. 
1924, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanu-
jočem v Kočevju, Mestni log I/13, umrlem 25. 4. 2010 
v Novem mestu.

Sodišče je ugotovilo, da pokojni Rušt Miroslav ni za-
pustil dedičev prvega dednega reda in da je od dedičev 
drugega dednega reda znana le njegova nečakinja Rust 
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Franciska. V poštev za dedovanje na podlagi zakona pa 
bi prišli tudi zapustnikovi polnečaki in polnečakinje, ki so 
potomci pred zapustnikom umrle zapustnikove polsestre 
Krmpotič Hede, vendar pa so ti sodišču neznani.

Zato sodišče s tem oklicem poziva vse potom-
ce pred zapustnikom umrle zapustnikove polsestre Krm-
potič Hede, da se v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča, zgla-
sijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po pre-
teku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko 
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju,
dne 9. 9. 2014

D 193/2012 Os-3541/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Cepak Redenti, rojeni 6. 6. 1927, 
umrli 26. 3. 2012, nazadnje stanujoči Spodnje Škofije 
7a, Škofije.

Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnika 
oziroma njihovi potomci. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za po-
seben primer Bistra Podgornik Tonello, stanujoča Deka-
ni 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 9. 2014

I D 331/2013 Os-3543/14

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Angeli Bolka, rojeni 6. 7. 1930, 
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 12. 3. 2013, 
nazadnje stanujoči Srednja vas pri Šenčurju 136, Šenčur.

Zapustnica je bila vdova in potomcev ni imela. Opo-
roke ni napravila, zato je nastopilo zakonito dedovanje, 
h kateremu so kot dediči drugega dednega reda poklica-
ni zapustničini bratje in sestre oziroma njihovi potomci; 
če pa tudi teh ni, dediči III. dednega reda (zapustnikovi 
strici in tete oziroma njihovi potomci).

Zapustnica je imela več bratov in sester, med dru-
gim tudi brata Roka Kurnika. Slednji je živel in umrl 
v Argentini, Buenos Aires, predel San Miguel. Sodišče 
razpolaga s podatkom, da je imel tri otroke – Jožeta, 
Martina in Marico. Razen imen Jože, Martina in Marica, 
sodišče s podatki o potomcih oziroma dedičih brata za-
pustnice Roka Kurnika ne razpolaga, prav tako le-ti niso 
znani preostalim dedičem zapustnice.

Glede na navedeno sodišče na podlagi določbe 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 2014

IV D 3489/2012 Os-3396/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnemu Stojan Branislavu, roje-
nem dne 4. 1. 1936, umrlem dne 9. 12. 2012, nazadnje 

stanujočim v Ljub ljani, Celovška cesta 264, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakoniti dediči prišli 
v poštev poleg že znanih tudi drugi potomci zapustnice, 
drugi podatki o njih (ime, rojstni podatki, naslov dedinje, 
morebiten datum smrti ter podatki o njihovih dedičih) 
sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) dediče ter vse ostale, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Stojan 
Branislavu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 7. 2013

II D 46/2014 Os-3560/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. II 
D 46/2014 v teku zapuščinski postopek po pok. Angeli 
Ložar, rojeni 10. 6. 1929, umrli 17. 12. 2013, nazadnje 
stanujoči Tonijeva ulica 5, Škofljica, državljanki Repu-
blike Slovenije.

Zapustnica potomcev ni zapustila ter je živela 
v izvenzakonski skupnosti s Francem Vogrincem. Kot 
zakoniti dediči po zapustnici pridejo v poštev tudi njeni 
bratje in sestre oziroma po že pokojnih bratih in sestrah 
njihovi potomci, t.j. zapustničini nečaki in nečakinje, so-
dišču podatki o njih (razen za nečakinji Ido Zupančič in 
Marijo Planinšec) niso poznani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 9. 2014

III D 1436/2014 Os-3609/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Pall Žigon Rozi, hčerki Pal 
Pavla, rojeni dne 26. 12. 1929, umrli dne 10. 4. 2014, 
nazadnje stanujoči na naslovu, Ruska ulica 3, Ljub ljana, 
državljanki Republike Slovenije.

Sodišče na podlagi podatkov iz smrtovnice ugota-
vlja, da je bila zapustnica ob smrti samska, brez potom-
cev, ni imela bratov in sester, torej ni dedičev II. dednega 
reda, zato bi prišli v poštev zakoniti dediči III. dednega 
reda (zapustničini stari starši oziroma njihovi potomci), 
o katerih pa sodišče nima podatkov.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD), vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, oziroma do sodelovanja v zapuščin-
skem postopku po pokojni Ekar Pall Žigon Rozi poziva, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 10. 2014

D 299/2012 Os-3370/14

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapu-
ščinski postopek po pokojnem Jožefu Karoli Gabrijelu, 
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rojenem 15. 7. 1927, ki je bil razglašen za mrtvega 
z dnem 16. 7. 1997.

Po doslej znanih podatkih je pokojni Jožef Karoli 
Gabrijel živel v Avstriji.

Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi prišle v poštev 
kot zakoniti dediči ne razpolaga, na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se prigla-
sijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in 
Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 9. 2014

D 51/2014 Os-3561/14

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Mariji Vidmar, rojeni Jošt, ro-
jeni 15. 11. 1894, jugoslovanski in slovenski državljanki, 
vdovi, umrli 29. 2. 1984, nazadnje stanujoči Krakovo 8, 
Naklo.

Zapustnica je z delom svojega premoženja razpo-
lagala tudi z oporoko.

Ob smrti je bila vdova in ni imela otrok. Starši so 
umrli pred njo, imela je 10 bratov in sester.

Sodišče ne razpolaga z vsemi podatki o zapustni-
činih zakonitih dedičih, to je ali potomcih zapustničinih 
bratov in sester ali njihovih dedičev, da bi jih lahko po-
zvalo za izjavo v zvezi z oporoko. Doslej je pridobilo 
le podatke, da je brat Alojz Jošt umrl pred njo, samski 
in brez potomcev in nadalje, da so za njo umrli brata, 
Henrik Jošt in Peter Jošt ter sestra, Katarina, poroče-
na Babič in so vsi zapustili dediče, ki so izjave v zvezi 
z oporoko že podali.

Poziva se vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku tega oklica, bo sodišče odločilo na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 29. 9. 2014

D 16/2014 Os-3230/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Lilijani Bibjani Panjtar, hčerki Mihaela Panjtarja, 
rojeni 10. 12. 1921, državljanki Republike Slovenije z za-
dnjim stalnim prebivališčem na naslovu, Hudajužna 38, 
Grahovo ob Bači, ki je umrla 8. 12. 2013 v Podbrdu.

Ker dediči tretjega dednega reda, tj. dedje in babi-
ce pokojne oziroma njihovi potomci niso znani, sodišče 
s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove 
objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave tega oklica 
ne bo zglasil nobeden dedič, se bo zapuščina razglasila 

za lastnino Republike Slovenije in izročila pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 7. 2014

Oklici pogrešanih

I N 29/2014 Os-3332/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Plesničar Silva, Pod Škabrijelom 60, Nova Go-
rica, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove 
Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Jolič 
Marijo, rojena Humar, z zadnjim bivališčem 1740 Wil-
ston Ave Suite 7, Ontario ML3JJA8, Toronto, Kanada, ki 
jo zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za 
socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen podatkov, da se je rodila 14. 9. 
1932 v Podlaki št. 187, Bate, očetu Humar Jakobu in 
materi Klanjšček Veroniki, da naj bi živela v Kanadi, ime-
la naj bi sina Johna Joliča, umrla naj bi okoli leta 2007 in 
izpiskov iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba 
živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Jolič Marije, rojene Humar naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 8. 2014

N 35/2013 Os-3530/14

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja Sebastiana Cenciča, Ladra 
38/a, Kobarid, zaradi razglasitve pogrešanega Antona 
Cenciča za mrtvega.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bil 
pogrešani sin Angela, njegovo zadnje znano stalno pre-
bivališče pa je bilo Robidišče 32, Breginj. Rojstni podatki 
pogrešanega niso poznani. Že pred drugo svetovno voj-
no naj bi se odselil v Južno Ameriko, potem pa se je za 
njim izgubila vsaka sled. Pogrešani je v zemljiški knjigi 
vknjižen kot lastnik nepremičnine s parc. št. 159/2, k.o. 
Robidišče, pri čemer je bil ta zemljiško knjižni vpis opra-
vljen že leta 1905.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za pose-
ben primer zastopal Center za socialno delo Tolmin po 
pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od obja-
ve tega oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, 
razglasilo pogrešanega za mrtvega, v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 9. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Batista Ksenja, Hrušica 1A, Podgrad, zavarovalno 
polico, št. 70000036708, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnn-334583

Mencinger Anita, Sejmišče 38, Mislinja, zavaroval-
no polico, št. 50500023484, izdala zavarovalnica Slove-
nica zavarovalna hiša d.d. gnm-334559

Mohajnc Anton, Laše 6, Podplat, zavarovalno poli-
co, št. 50500129258, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnz-334571

Ovsenek Alenka, Rašiška ulic 5, Ljub ljana, zava-
rovalno polico, št. 70000009982, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnd-334568

Skozit Simona, Ulica Kozjanskega odreda 15, Ro-
gaška Slatina, zavarovalno polico, št. 70000037056, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-334572

Sluga Teo, Obrov 13, Obrov, zavarovalno polico, 
št. 50500007192 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnm-334584

Šalamun Željko, Stara Nova vas 3B, Križevci pri 
Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 50500126171, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnk-334561

Šalamun Željko, Stara Nova vas 3B, Križevci pri 
Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 50500058459, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-334562

Šalamun Željko, Stara Nova vas 3B, Križevci pri 
Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 50500045786, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-334563

Spričevala preklicujejo

Bajrič Kenan, Goriška ulica 61, Ljub ljana, spričeva-
lo o končani OŠ Osnovna šola Hinka Smrekarja, Ljub-
ljana, izdano leta 2009. gnk-334586

Poglajen Teja, Glavarjeva cesta 59A, Komenda, 
diplomo, št. 2341, izdala Fakulteta za farmacijo, izdana 
na ime Poje Teja. gnh-334589

Drugo preklicujejo

Brešanac Tea, Pokljukarjeva 8, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 27132088, izdala Fakulteta za mate-
matiko in fiziko. gnv-334575

Demšar Jože, Rudno 50, Železniki, preklic digitalne 
tahografske kartice, št. 1070500003821000, izdajatelj 
Cetis, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/14, pod oznako 
GNQ 334455. gnx-334573

Demšar Jože, Rudno 50, Železniki, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500003821001, izdajatelj Cetis 
d.d. gnw-334574

DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16A, Vrhnika, pre-
klic digitalne tahografske kartice, št. 1070500010222001 
(za Uroša Jereb), objavljenega v Ur. l. RS, št. 71/14, pod 
oznako GNY-334497. gnp-334585

Gaj Grgij s.p., Stara vas – Bizeljsko 76, Bizeljsko, 
potrdilo za voznika – Anto Ban, veljavno od 26. 6. 2013 
do 18. 12. 2014, izdajateljica Obrtno podjetniška zbor-
nica Slovenije, št. 012767/SŠD12-5-2324/2013, izdano 
leta 2013. gnc-334569

GRAMEL d.o.o., Božakovo 35, Metlika, iz-
gubljeni licenci, št. GE005389/04782/002, za vo-
zilo MAN R48 27.414, reg. št. NM-DH-015, in št. 
GE005389/04782/001, za vozilo MAN 27.327 DFK, re-
gistrska številka NM-99-84C. gnw-334578

GRAMEL d.o.o., Božakovo 35, Metlika, licen-
ci za prodani vozili, št. GE005389/04782/003, za 
vozilo MAN 26.372 DFK, reg. št. NM-27-20T, in št. 
GE005389/04782/004, za vozilo iveco eurotraker 
MP260, reg. št. NM-F4-440. gnr-334579

GS LOGISTIKA d.o.o., Partizanska cesta 109, Se-
žana, licenco, številka GE004976/04526/001, za tovor-
no vozilo, reg. št. KP MR 337. gno-334582

JURJEVEC d.o.o., Tučna 5, Kamnik, potrdilo za 
Roka Plahuta – organizator izrednih prevozov, izdaja-
telj INTER-ES, št. 3433, izdano leta 2007. gnq-334580

JURJEVEC d.o.o., Tučna 5, Kamnik, potrdilo 
za Štefana Plahuta – spremljevalec izrednih prevo-
zov, izdajatelj INTER-ES, št. 3409, izdano leta 2007. 
gnp-334581

Majnik Gordana, Archinetova ulica 9, Ljub ljana, po-
trdila o opravljenem preizkusu znanja za odgovorno ose-
bo v cestnem prometu, št. 616446, izdalo Ministrstvo za 
promet, izdano dne 11. 9. 2002. gnf-334591

Okorn Miran, Luče 48B, Grosuplje, študentsko izka-
znico, št. 63010252, izdala Fakulteta za računalništvo in 
informatiko, Ljub ljana. gnb-334570

Ožvald Jože, Čepinci 11, Petrovci, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500027066000. gnf-334566

Poberžnik Grabner Simon, Gmajna 32, Slovenj Gra-
dec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036584000, 
izdano leta 2013. gnx-334577

Podsedenšek Blaž, Mlinska pot 4, Mozirje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500020390001, izdajatelj 
Cetis d.d. gng-334590

Prijatelj Tomaž, Na hrib 41, Škofljica, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500032341000, izdal Cetis 
d.d. gnh-334564

Ravnikar Tomaž, Linhartova ulica 2, Celje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500028738000, izdal Cetis 
d. d. gnu-334576

Šebjanič Renata, Bratonci 165A, Beltinci, potrdilo 
o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovod-
jo, izdano na ime Renata Ficko, poročena Šebjanič, 
št. 256/2006, izdano dne 15. 6. 2006. gnl-334560

TRGOBOMIJAL, d.o.o., Ručetna vas 22, Črnomelj, 
preklic licence, skupnosti, št. GE006275/01276, leto iz-
daje 2014, objavljenega v Ur. l. RS, št. 72, pod oznako 
GNB-334545. gnj-334587

TRIM-ŠPED D.O.O., TRIMLINI 27L, Lendava – 
Lendva, izvod licence, za mednarodni cestni prevoz 
blaga za najem ali plačilo, št. GE006433/06723/004, 
izdala GZS, z veljavnostjo do 17. 7. 2018. gni-334588

Zupančič Blaž, Partizanska 2/A, Cerknica, certifikat 
NPK varnostnik/varnostnica, št. 58993, izdan v Ljub ljani, 
dne 18. 12. 2012. gng-334565

Preklici
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