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Javni razpisi

Št. 2201-1/09-35 Ob-4264/14

Spremembe in dopolnitve

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada je na svoji 15. redni seji dne 
22. 7. 2014 sprejel spremembe in dopolnitve javnega 
razpisa – programa za sofinanciranje projektov prido-
bivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za 
ostarele, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/13 
z dne 27. 12. 2013, tako da se ta spremeni in sicer:

Besedilo prvega odstavka 3. točke v poglavju I. 
Skupna določila se spremeni in se sedaj glasi:

»Predvidoma je za realizacijo tega razpisa name-
njenih 17.500.000,00 EUR s porabo v letih 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015 in 2016 oziroma do zaključka 
projekta. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi direk-
torja SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma 
do preklica.«

Besedilo 1. točke v poglavju II. Posojila se spremeni 
in se sedaj glasi:

»Posojila SSRS po tem programu, ki se v njegovem 
II. poglavju štejejo kot razpis posojil skladno s 14. čle-
nom splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 119/00 in 28/01), so namenjena pridobivanju:

a) oskrbovanih stanovanj in
b) domov za ostarele,
z gradnjo oziroma rekonstrukcijo, s katero se pri-

dobijo nove kapacitete v točkah a) in b) ter z nakupom, 
vse v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 
2016 oziroma do zaključka projekta.«

Besedilo 1. točke v poglavju II.II Posojilni pogoji se 
spremeni in se sedaj glasi:

»1. Posojilo lahko dobi prosilec, če na predpisanem 
obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih 
odda vlogo za pridobitev posojila, ki jo strokovna služba 
SSRS preuči in jo po polnosti in ustreznosti poda v opre-
delitev direktorju SSRS. O odobritvi posamezne vloge 
direktor sprejme sklep. Rok določen v sklepu direktorja 
SSRS o odobritvi posojila, se lahko iz utemeljenih ra-
zlogov podaljša, vendar največ dvakrat. Skupni časovni 
termin ne sme biti daljši od enega leta.«

Besedilo drugega odstavka 3. točke v poglavju 
II.II Posojilni pogoji se spremeni in se sedaj glasi:

»V primeru iz točk e) in f) mora biti nepremičnina 
vredna najmanj dvakrat toliko kot zaprošeno oziroma 
odobreno posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena 
vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino 
izvršen v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 in 2016 za ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo 
določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v ime-

nik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan 
v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V primeru 
vrednotenja nepremičnin, na katerih bo potekala gradnja 
ali rekonstrukcija in za primer nakupa, se za vzpostavi-
tev zavarovanja in oceno vrednosti šteje vrednost nepre-
mičnine ob pripravi ocene vrednosti brez upoštevanja 
elementov bodoče namembnosti nepremičnine, raznosti 
izgradnje ter objektov na nepremičnini.«

Besedilo osmega odstavka 3. točke v poglavju II.II 
Posojilni pogoji se spremeni (črta se srednji stavek o so-
časnem vpisu na 1. mesto) in se sedaj glasi:

»Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje odobre-
nega posojila vpiše kot prvi zastavni upnik na ustrezni 
nepremičnini. Posojilojemalec mora zastavljeno nepre-
mičnino zavarovati za tržno vrednost za vse običajne 
rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS.«

Besedilo 7. točke v poglavju II.II Posojilni pogoji se 
spremeni in se sedaj glasi:

»7. Prosilec ne sme brez pridobljenega pozitivnega 
soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati nepremičnin 
oziroma objektov zgrajenih na podlagi pridobljenega 
posojila vse do poplačila posojila. Posojilo se lahko 
delno ali v celoti predčasno poplača ali spremeni zava-
rovanje. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za izdajo 
ustreznega soglasja k nameravani odtujitvi ali obreme-
nitvi nepremičnin oziroma objektov zgrajenih na podlagi 
pridobljenega posojila ter nepremičnin, ki so podana 
kot zavarovanje skladno z alinejama e) in/ali f) 3 točke 
poglavja II.II. Posojilni pogoji tega programa. Odtujitev 
ali obremenitev brez pozitivnega soglasja SSRS imata 
za posledico ničnost pogodbe, s katero je bil stanova-
nje odtujeno ali obremenjeno, oziroma vzpostavljena 
obremenitev. V primeru, da bo posojilojemalec morebitni 
znesek za odtujitev ali obremenitev nepremičnine na-
menil za predčasno poplačilo posojila SSRS se znesek 
odšteje od zneska odobrenega oziroma preostalega še 
neodplačanega zneska posojila ter se sklene dodatek 
k posojilni pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem 
se ugotovi preostali predmet in znesek sofinancirane 
investicije po tej pogodbi. Na dodatku k posojilni pogodbi 
morajo biti overjeni podpisi vseh strank.«

Besedilo tretjega odstavka 1. točke v poglavju III. 
Soinvestitorstvo se spremeni in se sedaj glasi:

»SSRS soinvestira z izbranimi prosilci tiste projek-
te novogradnje in celovite rekonstrukcije, s katerimi se 
pridobijo nove kapacitete na področju oskrbovanih sta-
novanj ter nakup oskrbovanih stanovanj, vse z napove-
danim začetkom v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 oziroma 2016, pod pogoji, navedenimi v na-
daljevanju tega razpisa. Pri tem je potrebno upoštevati 
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vso zakonodajo, ki ureja izgradnjo sofinanciranega pred-
meta projekta in določila tega razpisa.«

Besedilo četrtega odstavka 8. točke 2. odseka v po-
glavju III.I. Soinvestitorstvo se spremeni in se sedaj 
glasi:

»Prosilec ne sme brez pisnega soglasja SSRS pro-
dajati ali obremenjevati svojih nepremičnin v objektu, do-
kler ima SSRS v njem vsaj eno oskrbovano stanovanje 
in parkirno mesto. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi 
za podajo ustreznega pozitivnega soglasja. Odtujitev 
ali obremenitev brez tega pozitivnega soglasja imata za 
posledico ničnost pogodbe s katero je prišlo do odtujitve 
ali obremenitve, oziroma je bila izvedena nedovoljena 
obremenitev.«

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Št. 6316-15/2014-2 Ob-4262/14

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)finan ciranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 
100/13 – popr. in 92/14), v zvezi z 12. in 20. členom 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A) ter na podlagi Metodologije ocenje-
vanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-14 z dne 10. 12. 
2014, objavlja

javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih projektov  

za leto 2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje razi-

skovalnih projektov za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih 
projektov:

a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in 
manjših aplikativnih raziskovalnih projektov.

b. podoktorskih temeljnih in aplikativnih razisko-
valnih projektov ter podoktorskih projektov za gospo-
darstvo.

Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:

Letna sredstva razpisa znašajo predvidoma 
12.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran do višine sred-
stev, razpoložljivih v Proračunu RS. Pri izvedbi razpisa 
se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih 
projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih 
vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev 
med znanstvenimi vedami v letu 2016 okvirno ohranja 
glede na razmerje v letu 2014 (tabela).

Znanstvene vede  %
Naravoslovno–matematične vede 21,1
Tehniške vede 29,4
Medicinske vede 13,1
Biotehniške vede 10,8
Družboslovne vede 10,1
Humanistične vede 15,5
SKUPAJ 100,0

10 % sredstev vsake izmed znanstvenih ved je na-
menjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.

Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so ob-
javljeni na spletnih straneh agencije.

Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10 % 
podoktorskih projektov. Vsaj 35 % projektov s podro-
čja tehnike, vsaj 25 % s področja biotehnike, vsaj 15 % 
s področja medicine in družboslovja, vsaj 10 % s po-
dročja naravoslovja in vsaj 5 % s področja humanistike, 
mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti 
vsaj 33,3 % takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci 
(največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata).

Na podlagi sporazuma z avstrijsko agencijo FWF in 
madžarsko agencijo OTKA lahko prijavitelji prijavijo pro-
jekte v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi 
raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih oziroma 
madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija 
nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo pro-
jekta. Avstrijski oziroma madžarski raziskovalci oddajo 
prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa FWF 
oziroma OTKA pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo 
zahteva FWF oziroma OTKA. Skupni projekt se lahko 
(so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in 
FWF oziroma OTKA.

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

ganizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko 
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register za-
sebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo 
pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A) in s Pravilnikom 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedi-
lu: Pravilnik). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira 
agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih 
in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za razi-
skovalne sub jekte iz EU, s tem da ti sub jekti financirajo 
svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te sub-
jekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.

4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izbor:
a. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih 

projektov;
b. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskoval-

nih projektov ter
c. podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih 

prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem 
za pretok (prehod) mladih doktorjev znanosti v gospo-
darstvo in ki se izvajajo zato, da raziskovalec po dok-
toratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja 
v gospodarstvu.

5. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so določeni 

v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodo-
logiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-14 
z dne 10. 12. 2014 (v nadaljnjem besedilu: Metodologi-
ja), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11; v nadaljnjem besedi-
lu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni 
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so 
objavljeni na spletni strani agencije.

Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja 
projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projek-
tnih podskupin na različnih raziskovalnih organizaci-
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jah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, 
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Pri-
javitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi 
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – 
podoktorand.

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje 
raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna do-
voljena kapaciteta je 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo 
biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raz-
iskovalni organizaciji, izvajalki projekta, ali imeti status 
zasebnega raziskovalca.

Na razpis se lahko kot vodje projektov prijavijo le ti-
sti raziskovalci, ki so eno leto po zaključku razpisa vodje 
največ enega raziskovalnega projekta (ciljni raziskovalni 
programi (CRP) in projekti iz 129. člena Pravilnika ter na 
novo odobreni projekt, se ne štejejo). Raziskovalec, ki je 
že nastopal kot vodja enega podoktorskega projekta ali 
je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na 
začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega 
raziskovalnega projekta.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec 
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raz-
iskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih 
raziskovalnih zavodov. Ne glede na prejšnjo določbo 
je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 
urami, ki izpolnjuje vse ostale pogoje za vodjo projekta 
in ima hkrati izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki 
ga vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg največ 
okvirno 50.000 EUR.

Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se pre-
verijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti pod-
pisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
projektov.

ZSA je določil mejno vrednost vsote A1+A2+A3, ki 
jo morajo imeti vodje projektov ob prijavi za vsako vedo 
posebej – vrednosti za leto 2014 so:

Naravoslovje, tehnika A=A1+A2+A3
temeljni projekt 5
aplikativni projekt 4,5
temeljni projekt 10 let po dr. 4,5
aplikativni projekt 10 let po dr. 4
Medicina, biotehnika, družboslovje, 
biologija, geologija
temeljni projekt 3,5
aplikativni projekt 3
temeljni projekt 10 let po dr. 3
aplikativni projekt 10 let po dr. 2,5
Humanistika
temeljni projekt 2,5
aplikativni projekt 2
temeljni projekt 10 let po dr. 2
aplikativni projekt 10 let po dr. 1,5
ali za vse kategorije
A1/2 ≥ 600
ali za vse kategorije
A' ≥ 200
ali za vse kategorije
A« ≥ 50.

Vodje projektov (temeljni, aplikativni) se lahko pri-
javijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3, če kažejo 
svojo izjemnost z dosežki znotraj A« (A« ≥ 50) ali A' (A' 
≥ 200) ali A1/2 (A1/2 ≥ 600).

Vodje vseh projektov, morajo izpolnjevati pogoj, 
da imajo A' več kot 0. Vodje aplikativnih projektov mo-
rajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo 

kot 0,1. Slednji pogoj ne velja za podoktorske projekte 
in za vodje aplikativnih projektov, pri katerih od zagovora 
doktorata še ni poteklo 10 let.

Ena tretjina članov projektnih skupin, ki vključuje 
tudi vodjo projekta (tehnični sodelavci ne štejejo), mora 
za vse vede izpolnjevati pogoj – A' je več kot 0. Pogoj 
se preveri pri vseh projektnih skupinah ob pregledu le-
tnih poročil.

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vod-
jo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega 
doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 
2012–12. 2. 2015). Podoktorand mora imeti opravljen 
zagovor doktorata do dne 12. 2. 2015. Če je podokto-
rand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega 
otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša 
nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako 
velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od 
treh mesecev.

Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prija-
viteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici 
do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas 
trajanja podoktorskega projekta.

Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni 
projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu 
okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 
100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR 
ali 50.000 EUR. Projekti v višini 50.000 EUR se pravilo-
ma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama 
odobrenih. Takih projektov je lahko odobrenih največ 
10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, 
matematiki in družboslovju).

Preračunano v raziskovalne ure projekta to pome-
ni okvirno 3628 letnih ur cenovnega razreda A (1814 
za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 3192 letnih ur 
cenovnega razreda B (1596 za projekte v vrednosti 
50.000 EUR), 2769 letnih ur cenovnega razreda C (1384 
za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2468 letnih ur 
cenovnega razreda D (1234 za projekte v vrednosti 
50.000 EUR), 2230 letnih ur cenovnega razreda E (1115 
za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 2034 letnih ur 
cenovnega razreda F (1017 za projekte v vrednosti 
50.000 EUR).

Vsak temeljni oziroma aplikativni projekt mora ob-
vezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sode-
lujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale 
najmanj 20 % vrednosti projekta. Pri tem članice iste 
univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organi-
zacije. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 
50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež 
izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora 
navesti že ob prijavi – II. faza – tč. 14 (z navedbo deleža 
sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in po-
doktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih 
raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativ-
nega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskoval-
nih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-
na predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno 
skrivnost.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno 
vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izraču-
na agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (CO-
BISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega 
razpisa (ocena A1) oziroma na dan zadnjega zajema 
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom 
javnega razpisa (ocena A2).
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Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov 
na podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pri-
dobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v na-
daljnjem besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, 
ki so člani programskih skupin. Agencija bo za člane 
programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so 
vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST/2014, na 
katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za 
točnost podatkov.

Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani program-
ske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih upo-
rabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, 
objavljen na spletni strani agencije in ga do 12. 2. 2015 
do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: vpe-
tostprogram@arrs.si. Natisnjen, podpisan in žigosan 
obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi v primeru 
digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 12. 2. 2015 do 
12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obraz-
cev samo v primeru, če kandidat ni član programske 
skupine.

6. Prijava na javni razpis
Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji se 

na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem 
ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-I.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na 
obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-I izpolnjuje na 
spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko upora-
bljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki 
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, poo-
blaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava 
na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v RO ali agencija).

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in an-
gleškem jeziku – izpolnjen mora biti v obeh jezikih.

7. Merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za oce-

njevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in 
Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenje-
vanja pa v Metodologiji.

Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo po-
tekal v dveh fazah:

Faza I
Skladno z določili 85. člena Pravilnika, agenci-

ja pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje razi-
skovalnih projektov pisno pozove vodje raziskovalnih 
programov k prijavi omejenega števila raziskovalnih 
projektov na javni razpis. Poziv je predložen vodjem 
raziskovalnih programov, katerih članom – vodjem pro-
jektov se v enem letu od končanega zadnjega razpisa 
za raziskovalne projekte, to je 17. 9. 2015, konča finan-
ciranje enega ali več raziskovalnih projektov (temeljnih, 
aplikativnih in podoktorskih). V obdobje izvajanja ne 
šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo projekta brez 
dodatnega financiranja z namenom podaljšanja obdobja 
nastajanja upravičenih stroškov projektov.

Če na javnem razpisu člani raziskovalnega progra-
ma kot vodje prijavijo največ en projekt več, kot je šte-
vilo končanih raziskovalnih projektov, se njihove prijave 
neposredno uvrstijo v drugo fazo javnega razpisa. V od-
govoru na poziv vodja raziskovalnega programa sporoči 
imena raziskovalcev, ki so člani programske skupine na 
dan 22. 12. 2014 in ki se bodo na javni razpis prijavili 

kot vodje raziskovalnih projektov. Vodja raziskovalnega 
programa in soizvajalke raziskovalnega programa se 
sporazumno odločijo o prijavitelju in vodjih raziskoval-
nih projektov.

Če člani raziskovalnega programa oddajo večje 
število prijav raziskovalnih projektov, kot je določeno 
v prejšnjem odstavku, se vse te prijave ocenijo najprej 
v prvi fazi, kot velja za vse druge prijave, ki izpolnjujejo 
pogoje razpisa.

Prijave za projekte pregledajo člani znanstvenih 
svetov ved (v nadaljevanju ZSV) in v primeru kandi-
dature na neustrezno področje občasnemu strokovne-
mu telesu predlagajo prerazporeditev na ustrezno po-
dročje, v obrazložitvi pa upoštevajo predvsem OECD 
(SCI, SSCI) področja objav vodje projekta in vsebino 
prijave. V primeru, da je član ZSV prijavitelj projek-
ta, predlog prerazporeditve opravi drug raziskovalec 
na predlog predsednika ZSV.

Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v oce-
njevalnem postopku, projekte uvrstila v dve kategoriji, 
A in B:

Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se 
določijo iz projektov znotraj področja po padajočih oce-
nah B1+B2+B3+B4+B5. V kategorijo A se uvrstijo tudi 
podoktorski projekti, pri katerih predlagatelj prijavlja pro-
jekt na drugi raziskovalni organizaciji, kot je podoktorand 
trenutno zaposlen. Projekti A kategorije še niso izbrani 
za financiranje. Pri izbiri projektov za kategorijo A pridejo 
v poštev samo tisti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 
višjo od 15 (prag).

Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so 
projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti 
kategorije B se zavrnejo. V kategorijo B se uvrstijo vsi 
projekti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 nižjo kot 15 
in drugi projekti, ki niso uvrščeni v kategorijo A.

Faza II
Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov 

(kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov 
na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava-2014-II (v nadalj-
njem besedilu: prijavna vloga – II. faza) oddajo do-
polnitev predloga raziskovalnega projekta na spletnem 
portalu eObrazci.

Sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna se-
stava. Projektne sestave iz prijavne vloge – II. faza ob 
podpisu pogodbe ni mogoče spreminjati.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvaja-
lec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa go-
spodarska družba, bodo morali v II. fazi skladno 
s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskoval-
ne dejavnosti, št. 007-6/2009-8 z dne 17. 6. 2009 in 
št. 007-7/2014-1 z dne 26. 9. 2014, predložiti tudi iz-
polnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-II-DP.

8. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realiza-

cijo tega razpisa znaša 12.000.000,00 EUR. Pri izved-
bi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje 
raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev 
po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se 
razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2016 
okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2014.

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva 
v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu 
agencije.

Temeljne projekte bo agencija financirala do 100 % 
utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo 
agencija sofinancirala do 75 % utemeljenih stroškov pro-
jekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti 
pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani 
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drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila 
o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), 
in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na 
vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. 
Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organiza-
cije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. 
Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer 
aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplika-
tivnega projekta, največ v višini 10 % obsega projekta, 
razen če je prijavitelj istega aplikativni projekta.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskoval-
nimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike 
Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o nor-
mativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje 
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa 
(Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14), financirala 
posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve 
za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur 
letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za po-
samezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju 
izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer 
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem 
letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur 
sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem 
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran, ki bo 
namenjena projektu. Obvezne vsebine spletne strani 
so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede 
financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na 
SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibliografske 
reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta 
ter logotip ARRS in drugih sofinancerjev. Spletna stran 
mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. ARRS 
bo vzdrževal zbirno spletno stran projektov, odobrenih 
na razpisu.

9. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja pro-

jektov je 1. 12. 2015.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh 

let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo 
(so)financirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu pro-
jektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pome-
ni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za 
vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.

10. Izbor raziskovalnih projektov
10.1. – I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 

ga določata Pravilnik in Metodologija.
Občasno strokovno telo pripravi predlog seznama 

projektov, ki se uvrstijo v II. fazo izbora (kategorija A; glej 
točko 7 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov, 
ki se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in ju posre-
duje v obravnavo ZSA.

ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega pred-
nostnega seznama projektov kategorije A, ki se uvrstijo 
v II. fazo izbora prijav, in predlog seznama projektov 
kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog 
sklepa posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor 
agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno 
obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

10.2. – II. faza
Občasno strokovno telo pripravi predlog predno-

stnega seznama projektov in ga posreduje v obravna-
vo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotene-
ga prednostnega seznama za izbor projektov po drugem 
krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev direktorju 
agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prija-
viteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi 
prijave.

10.3. – Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora 

prijav vloži v 15 dneh od prejema obvestila o izboru, 
ugovor. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor 
agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

11. Način, oblika in rok za predložitev prijav – I. faza
11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijav-

na vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2014-I 
na spletni portal agencije eObrazci. Oddana prijava je 
popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpiso-
ma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja 
raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 12. 2. 2015 
do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne 
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do 
preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na 
spletni portal agencije eObrazci do 12. 2. 2015 do 
12. ure.

11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega pod-
pisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 
projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga 
odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni 
portal agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti 
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika ozi-
roma pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega 
projekta in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti 
vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, 
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za projekte« in 
obvezno oznako prijave (ARRS-RPROJ-JR/2014-I /..., 
z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7 pri-
javnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravoča-
sno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal 
agencije eObrazci do 12. 2. 2015 do 12. ure in v pisni 
obliki prispe v glavno pisarno agencije do 12. 2. 2015 
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, od-
dane priporočeno po pošti iz Slovenije do 12. 2. 2015 
(poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-

pisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – 
z digitalnim podpisom; točka 11.2. – brez digitalnega 
podpisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih 
določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi 
prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna 
in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Ne-
pravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte 
vrnjene prijaviteljem.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 16. 2. 2015, ob 

10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dostavljene in pravil-
no označene prijave.

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

Prijavitelji bodo o izboru projektov po I. fazi izbora 
obveščeni predvidoma do konca junija 2015. Prijavitelji 
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bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze 
izbora, predvidoma v novembru 2015.

14. Način, oblika in rok za predložitev prijav – II. 
faza

Postopek oddaje prijav bo podoben postopku v I. 
fazi. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o na-
činu, obliki in roku predložitve prijavnih vlog pisno ob-
veščeni.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som pridobite na spletnih straneh agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana oziroma na tel. 400-59-60 (Vanja Rodič, 
Almira Bremec, Alja Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in 
Tina Valenci).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-4232/14

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov 
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 
(Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del  

neodvisnih producentov v letu 2014-3
1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: raz-

pis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del, ki omogo-
čajo televizijsko predvajanje in so izvorno producirana 
s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa 
bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v nadalje-
vanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu 
z zakonom, ki ureja področje medijev.

2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji 

pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) 

– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-doku-
mentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, 
srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nani-
zanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga 
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, 
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, 
popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma 
prijavitelja.

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO 
prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno 
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obve-
zne sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela 

– soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so 
določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
(UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno 
opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo 
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje 
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega 
do dve tipkani strani.

10. Režijska eksplikacija/ koncept – razlaga re-
žiserjevega videnja nastajajočega AV dela. Obsega do 
pet tipkanih strani.

11. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev 
glavne lastnosti osebe, ki nastopa v nadaljevanki/nani-
zanki: njen spol, starost, karakterne značilnosti, družin-
ski status, poklic, predzgodovino (kolikor je pomembna 
za potek dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa 
tudi druge lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo 
osebe za določena dejanja.

3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet 
razpisa

RTV SLO bo na razpisu financirala odkup nasle-
dnjih slovenskih AV del:

– nanizanka/nadaljevanka, v 18 delih v trajanju po 
25 minut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih 
sredstev je 540.000 EUR).

Nanizanka/nadaljevanka naj bo iz sodobnega ži-
vljenja in lahkotnejšega žanra, napisana na ustrezni 
jezikovni ravni, primerni za predvajanje na javni tele-
viziji. Gledalcem želimo ponuditi družinsko nanizan-
ko/nadaljevanko, ki bo na inteligenten, iskriv in duhovit 
način spregovorila o našem času, Vsebina naj se na-
vezuje na teme, ki so splošnemu občinstvu blizu in na 
sodoben, svež ali ironičen način odslikavajo današnji 
čas. Primerna naj bo za najširšo ciljno publiko vseh 
generacij in mora upoštevati načela družinskih progra-
mov (brez nasilja, spolnosti, mučenja živali, zlorabe 
otrok, vzpodbujanja kajenja in pitja alkohola ter upo-
rabe drog).

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo

Prijavljena AV dela morajo tehnično ustrezati pri-
poročilom ITU-R BT 500 o sub jektivni oceni tehnične 
kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o sub jektivni 
oceni tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo biti posneta 
in izročena za predvajanje v HD formatu 16:9.

5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, name-
njenih za predmet razpisa

Maksimalna vrednost sredstev, namenjenih 
za predmet razpisa, znaša skupaj 540.000 EUR.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu,
– obrazec za navedbo referenc prijavitelja,
– obrazec za navedbo vseh realiziranih AV del prija-

vitelja v letih 2012, 2013 in 2014, z navedbo naročnikov 
posameznega AV dela,

– obrazec s seznamom avtorske ekipe,
– obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe,
– obrazec s terminskim načrtom realizacije dela,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa 

neodvisnega producenta,
– izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj 

poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da 
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV 
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek 
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zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma 
ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja,

– izjavo o predložitvi garancij,
– vzorec ocenjevalnega lista in seznam obveznih 

prilog, ki niso vključene v razpisno dokumentacijo ter 
navodila za oddajo vloge,

– obrazec finančnega predračuna produkcijske 
cene AV dela,

– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so 
ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran 
vzorca pogodbe o odkupu AV dela ter vsako izjavo in 
obrazec.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producen-

ti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – Odl. US) 
in so pravna ali fizična oseba:

– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produk-
cije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni 
izmed držav, članic EU;

– ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma 
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;

– v kateri ima izdajatelj televizijskega programa naj-
več petindvajset odstotni delež kapitala ali upravljavskih 
oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;

– ki po naročilu posameznega izdajatelja televizij-
skega programa ustvari največ polovico svoje produkcije 
na leto.

Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije 
AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evrop-
ska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije 
v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge 
in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke razpisa.

b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj 
poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper 
prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani 
RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden 
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega preneha-
nja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe 
prijavitelja.

c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, mo-
rajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi 
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdi-
ovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo teh-
nično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, 
določenim v 4. točki tega razpisa.

d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z za-
konskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne 
osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena 
ter z zakonom, ki ureja medije.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma 
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z ne-

omejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:

1. v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na 
razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 1),

2. navedene reference prijavitelja (obvezno od-
dati na obrazcu RTV SLO št. 2),

3. seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja 
v letih 2012, 2013 in 2014, z navedbo naročnikov po-
sameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 3),

4. obrazec s seznamom avtorske ekipe (obve-
zno oddati na obrazcu RTV SLO št. 4),

5. obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe 
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5),

6. predpogodbe z navedenimi scenaristi in rež-
iserjem z vključeno predračunsko vrednostjo honorarja 
in predvidenim terminskim načrtom,

7. terminski načrt realizacije dela (obvezno od-
dati na obrazcu RTV SLO št. 6),

8. izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, ki jo 
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 7),

9. izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavi-
telj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da 
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV 
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek za-
radi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni 
začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, ki jo 
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 8),

10. izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev sta-
tusa neodvisnega producenta, ki jo podpiše upravičeni 
zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 9),

11. izjavo o predložitvi garancij, ki jo podpiše 
upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na 
obrazcu RTV SLO št. 10),

12. izpolnjen finančni predračun produkcijske 
cene AV dela, v katerem so ovrednoteni vsi stroški, 
potrebni za celovito realizacijo dela (obvezno oddati na 
obrazcu RTV SLO št. 11),

13. na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe 
o odkupu AV dela (obvezno oddati na vzorcu pogodbe 
RTV SLO),

14. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti 
produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro več 
kot tri dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih 
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence 
AJPES (npr. društva, zavodi)),

15. sinopsis za vseh 18 delov,
16. scenarij za prve tri dele,
17. karakterizacijo glavnih likov in
18. režijsko eksplikacijo.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO 
po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih eviden-
cah oseb javnega prava.

Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki 
mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in ži-
gosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod 
popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD 
ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna 
pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge v naslednjih razpi-

snih rokih glede na področje, na katerem kandidirajo 
s prijavljenim AV delom:

– nanizanka/nadaljevanka: do 3. 4. 2015.
Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slove-

nija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljub ljana, na njih pa mora 
pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup av-
diovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2014-3.

Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv 
in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, 
mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO 
v ločeni ovojnici.
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RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo 
RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno 
poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki 
razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom 
zavržene.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih 
kriterijih:

– vsebina (izbor teme oziroma vsebine, način nju-
ne obdelave in podajanja, sporočilnost, komunikativ-
nost in atraktivnost za najširšo ciljno publiko) – do 
60 točk;

– kreativna ekipa (reference in profesionalna kre-
dibilnost režiserja, DOP-ja in scenarista ter producen-
ta) – do 30 točk;

– cena (najugodnejša ponudba) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno 

AV delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne 

bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 

seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje 
v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projek-

tov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni 
v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki 
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom 
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formal-
no nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV 
SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravo-
časne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo 
vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo 
strokovnim komisijam, ki bodo projekte ocenile na pod-
lagi meril in kriterijev, določenih v razpisu.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev iz-
brana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena 
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega dela, kolikor posamezna strokovna 
komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge 
ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za 
vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična 
odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini 
financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odku-
pa del. V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si 
RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, 
s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje 
odkupa že zavrnjenega dela ali poveča obseg financi-
ranja odkupa že odobrenega dela. Z novo odločbo se 
odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali 
o zavrnitvi financiranja odkupa.

S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO skleni-
la pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni 
del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki 
uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. 
RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del 
pozove k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se pri-
javitelji izbranih del v določenem roku iz neupravičenih 
razlogov ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO štela, 
da odstopajo od sklenitve pogodbe.

Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo po-
godbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela 
RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene 
materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, 
satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega AV dela 
ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske 

produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV 
SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem 
primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene po-
godbe o odkupu.

Prijavitelji izbranih del so v vseh fazah realizacije 
AV del (pred produkcija, produkcija, post produkcija) 
dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcij-
skimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO. Vsaka 
dokončana faza pri nastajanju AV dela mora biti pisno 
odobrena s strani pristojnega urednika, še posebej AV 
delo v fazi grobe montaže. Prav tako morajo prijavite-
lji izbranih AV del RTV SLO pravočasno posredovati 
vse podatke, ki so potrebni za nemoteno realizacijo 
ter predvajanje in arhiviranje odkupljenih AV del.

12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih 
projektov, morajo biti porabljena v proračunskih letih 
2015/2016.

Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih pro-
jektov v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba 
o odkupu AV dela.

13. Rok za izročitev izbranih AV del
Prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO 

sklenila pogodbo o odkupu dela, morajo AV dela izročiti 
najkasneje v naslednjih rokih:

– nanizanka ali nadaljevanka: do 31. 8. 2016.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z raz-

pisom obrnejo na UPE KUP, Mateja Smisl, elektronski 
naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od 
ponedeljka do petka, med 12. in 14. uro.

V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim 
osebam, celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na 
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV 
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.

RTV Slovenija,
Javni zavod

 Ob-4263/14

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) ter 1., 3. in 
10. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire avdiovi-
zualnih projektov za javno kinematografsko predvaja-
nje (Uradni list RS, št. 92/14) RTV SLO objavlja: javni 
razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov 
za javno kinematografsko predvajanje v letu 2014.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo z vso 
pripadajočo dokumentacijo od dne 29. 12. 2014 dalje 
objavljena na spletnem mestu RTV SLO MMC: www.
rtvslo.si pod rubriko Novice zavoda RTV v zavihku »več 
razpisov in natečajev«.

RTV Slovenija, javni zavod

Št. 6200-0002/2014 Ob-4260/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 96/02, 
123/06 – ZFO-1, 7/07 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 
65/07 Odl. US: U-I-276/05-11, 77/07 – UPB1, 56/08, 
94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 
Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13), Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter sklepa 
št. 6200-0002/2014 o izvedbi javnega razpisa, objavlja 
Mestna občina Slovenj Gradec



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 94 / 24. 12. 2014 / Stran 2821 

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov  

na področju kulturne dediščine v letu 2015  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2015)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrže-

vanja in obnove: nepremičnih kulturnih spomenikov na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: 
kulturni spomeniki) in pročelja objektov znotraj vpliv-
nega naselbinskega območja urbanističnega spome-
nika starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo 
pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični 
pojavni obliki (v nadaljevanju: pročelja objektov znotraj 
urbanističnega spomenika).V postopku javnega razpisa 
se upoštevajo: razglasitve za spomenike, ki so z Odlo-
kom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 9/94, 38/09 – v nadaljevanju »odlok«) razgla-
šeni za kulturni spomenik lokalnega pomena in objekti, 
katerih pročelje je z odlokom zaščiteno znotraj nasel-
binskega spomenika in sami niso razglašeni za kulturni 
spomenik (pri slednjih je upravičen strošek le sofinanci-
ranje del na objektih, ki bodo pripomogla k prezentaciji 
objekta v njegovi avtentični pojavni obliki).

Splošni cilji javnega razpisa so: podpreti in spod-
buditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin nepremične 
kulturne dediščine, obenem pa zagotavljati dostopnost 
kulturne dediščine najširšemu krogu uporabnikov ter 
spodbujati vlogo kulturnih spomenikov v javnem doga-
janju. Dolgoročni cilj je ohranjanje in varovanje kulturne 
dediščine in razvijanje njenega potenciala.

2. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva za so-
financiranje izbranih projektov bo Mestna občina Slo-
venj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za 
leto 2015. Razpoložljiva sredstva za leto 2015 znašajo 
10.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev bo določena 
s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Slovenj 
Gradec za leto 2015. Predlagatelj mora imeti zagotovlje-
na finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih 
stroškov, višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upra-
vičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi 
Mestna občina Slovenj Gradec, je največ 2.000 EUR 
oziroma v primeru manjšega števila prijav, se lahko viši-
na slednjega zviša in se porazdeli enakomerno na šte-
vilo odobrenih projektov. Višina sofinanciranja projekta 
bo določena v znesku najvišje višine sofinanciranja, ki 
bo določena tudi odstotkovno, glede na skupno vrednost 
realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o re-
alizaciji upravičenih stroškov projekta, razvidni iz zača-
snega oziroma končnega poročila.

3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov za njihovo 
izvajanje v letu 2015, najkasneje do 31. 12. 2015.

4. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lah-
ko podajo vloge za ta razpis, so lastniki, solastniki ali 
pooblaščeni upravljavci objektov in območij kulturne 
dediščine, ki imajo sami status kulturnega spomenika in 
so locirani na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
ali pa so locirani znotraj urbanističnega spomenika sta-
rega mestnega jedra Slovenj Gradec. Predlagatelj lahko 
prijavi več projektov. V primeru, da predlagatelj prijavlja 
več projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. 
Vsaka vloga se mora nanašati na izključno en kulturni 
spomenik ali pročelje objekta.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-

stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v pri-

meru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gra-
dec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov 
pa je izpolnil.

– Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v po-
stopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti in pre-
prečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega 
zakona.

– Lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške 
knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo 
biti priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma so-
lastnikov za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe 
o najemu oziroma uporabi/upravljanju.

– Izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (v 
nadaljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad izved-
bo del s strani ZVKDS.

– Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 
ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec.

– Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o pri-
javitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu 
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov.

– Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in 
razvidno vsebinsko koncipiran.

– Projekt bo realiziran v letu 2015.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 

k vlogi.
6. Upravičeni stroški so če: bodo nastali od objave 

tega razpisa do roka za končanje projekta in so nujni za 
izvedbo projekta. Davek na dodano vrednost se šteje 
kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlaga-
telj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in 
je davčni zavezanec.

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških 
posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in 
so lahko: stroški sanacije zunanjih sten – zidovi, stroški 
sanacije ali zamenjave strešnih konstrukcij in streh – kri-
tin, stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavbnega 
pohištva – okna, vrata, stroški sanacije ali zamenjave 
kleparskih elementov, drugi stroški, ki pripomorejo ozi-
roma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti 
spomenika ali objekta, ki je v okviru urbanističnega spo-
menika mestnega jedra. Stroški tistih del, ki neposredno 
ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti 
spomenika ali objekta, niso upravičeni stroški.

7. Kriteriji ocenjevanja: strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Mestne občine Slovenj Gradec, bo pra-
vočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpol-
njujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podla-
gi ocenjevalnih kriterijev. Pri izboru med predlaganimi 
projekti bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne 
institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima 
lahko za posledico celo trajno uničenje dela pomembne 
kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, 
kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spo-
menika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so 
po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti 
ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu 
Mestne občine Slovenj Gradec.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje:
A. Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kul-

turne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine 
Slovenj Gradec: do 30 točk;

B. Stopnja ogroženosti spomenika ali pročelja 
objekta v starem mestnem jedru: do 20 točk;
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C. Strokovna priprava in zaokroženost programa: 
do 20 točk;

D. Finančna konstrukcija programa: do 10 točk;
E. Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku 

ali pročelju objekta v starem mestnem jedru: do 7 točk;
F. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upra-

vljalcev za ohranitev spomenika in njegove spomeniške 
funkcije: do 7 točk;

G. Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in 
inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pri-
čevalnosti: do 6 točk.

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj 
je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo 
najmanj 50 točk. Splošni in posebni razpisni kriteri-
ji za posamezna razpisna področja javnega razpisa 
JR–KD2014 so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri 
posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število 
točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna 
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt in 
višine razpoložljivih sredstev.

8. Razpisni rok: razpis se prične 31. 12. 2014 in se 
zaključi 2. 2. 2015.

9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja poleg besedila razpisa obsega:

1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja 

(obrazec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Javni razpisi 
in objave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot 
originalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v raz-
pisnem roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine 
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
in sicer v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in 
četrtek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 17. ure in petek 
od 7. do 13. ure).

10. Oddaja in dostava vlog: prijave morajo biti odda-
ne priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to 
je do 2. 2. 2015, na naslov Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na 
sedežu naročnika do 2. 2. 2015 do 15. ure. Vloga mora 
biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter naleplje-
nim obrazcem za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti 
izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora 
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnju-
je v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje 
vloge. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijav-
nih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izlo-
čene iz postopka nadaljnje obravnave. Za prepozno se 
šteje vloga, ki ni bila oddana priporočena na pošto do 
vključno 2. 2. 2015, o čemer priča poštni žig, oziroma ni 
bila oddana v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec 
do dne 2. 2. 2015 do vključno 15. ure. Za formalno ne-
popolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot 
jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija 
po določbah točke 9. Za vlogo neupravičene osebe se 
šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, 
kot so navedeni v točki 5.

11. Odpiranje vlog in obveščanje: komisija za odpi-
ranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka 
izločila vloge: ki niso prispele pravočasno, oziroma 
niso bile vložene v vložišču občine in ki jih niso vložile 

upravičene osebe. Strokovna komisija bo prijavitelje, 
katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da 
jih v roku petih dni po prejetju poziva Mestne občine 
Slovenj Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo do-
polnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, 
bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje 
obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MO-
SG-KD2015. Pravočasne in popolne vloge upravičenih 
oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokov-
nim komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpira-
nje vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 3. 2. 
2015, v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo ob 
9. uri. Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, katero bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
vrne v določenem roku, se bo smatralo, da od sofinan-
ciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj 
Gradec odstopa. V primeru naknadno ugotovljenega 
neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi 
o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna 
občina Slovenj Gradec spremeni odločitev ter z izvajal-
cem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. 
Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina 
Slovenj Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v pri-
meru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sred-
stev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja 
sredstev do dneva vračila.

Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje 
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Natalija 
Knez, višji svetovalec I. za družbene dejavnosti. Vpra-
šanja je potrebno podajati v pisni obliki, po pošti ali na 
e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori na zastavlje-
na vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek 
»za občana«, javni razpisi. Vprašanja se lahko postavijo 
do 23. 1. 2015.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 6100-2/2014 Ob-4261/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 
– ZFO-1, 7/07 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 
Odl. US: U-I-276/05-11, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 
Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: 
U-I-210/10-10, 111/13) ter sklepa št. 6100-0002/2014 
o izvedbi javnega razpisa, Mestna občina Slovenj Gra-
dec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov  

na področju kulture v letu 2015  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2015)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike 

ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih 
javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe jav-
ne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja 
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v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalite-
tne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in 
raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni 
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Pomen in uporaba pojma kulturni projekt: kulturni 
projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki 
je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gle-
dališka predstava, koncert, razstava inp.) in bo v celoti 
izveden v letu 2015.

Splošni cilji javnega razpisa so: javni razpis je na-
menjen izvajanju in razvoju za mesto pomembnih kultur-
nih projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja 
v občini na različnih področjih kulture in niso izključno 
komercialnega značaja.

2. Področje javnega razpisa: sofinanciranje izvedbe 
kulturnih projektov na področjih:

– glasbe,
– vizualnih dejavnosti,
– intermedijske in avdivizualne ustvarjalnosti ter
– literature.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja: 

sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Mestna 
občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sred-
stev za leto 2015. Razpoložljiva sredstva za leto 2015 
znašajo 15.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev bo 
določena s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne ob-
čine Slovenj Gradec za leto 2015.

Višina sofinanciranja: zaprošeni znesek sofinan-
ciranja za posamezni projekt ne more presegati 70 % 
celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne 
več kot 2.000,00 EUR. Višina sofinanciranja projekta bo 
določena v znesku najvišje višine sofinanciranja, ki bo 
določena tudi procentualno, glede na skupno vrednost 
realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o re-
alizaciji upravičenih stroškov projekta, razvidni iz zača-
snega oziroma končnega poročila.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo 
izvajanje v letu 2015, najkasneje do 31. 12. 2015.

5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko 
podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, 
društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kul-
turnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne 
osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na 
razpisanih področjih.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu JR-MOSG-KP2015:
1. Prijavitelj iz prvega stavbna 5. točke je registri-

ran in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti 
na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost 
dosedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma re-
ferenc oceni strokovna komisija.

2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do 
Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze 
v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj 
Gradec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projek-
tov pa je izpolnil.

3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

4. Da za isti projekt na javni razpis poda vlogo 
le en prijavitelj.

5. Da pri prijavi na javni razpis upoštevajo vsebi-
ne, navedene v točki 2.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, 
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati pro-

jekta ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih raz-
pisov Mestne občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI 
Slovenj Gradec.

2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem pro-
jektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega zna-
čaja in o varstvu osebnih podatkov.

3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter 
izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega 
razpisa.

4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter ja-
sno in razvidno vsebinsko koncipiran.

5. Projekt ima razviden časovni plan in načrto-
vane učinke.

6. Projekt bo realiziran v letu 2015.
7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne 

prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre 
za izvedbo projekta.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno na-
vesti vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni 
produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi 
izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, pro-
storsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi 
avtonomni izvajalci.

9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni 
načrt, z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz ka-
terega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zasta-
vljenega projekta.

10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem 
razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje 
tudi v drugih projektih.

11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega do-
govora o sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovi-
tev izbranega projekta, na eni izmed javnih prireditev 
občine, pri čemer bo slednja krila morebitne dodatne 
materialne stroške, ki bi pri tem nastali, v obdobju do 
31. 12. 2015.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri 

aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom, 
sprejetim v sofinanciranje in so v skladu s predmetom in 
namenom razpisa. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira 
MOSG, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlaga-
telja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta,

– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod 

pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno 
potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila.

Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 
breme, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji 
stroški:

– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalni-
kov, pisarniške opreme itd.) ali investicije,
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– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 
popravila itd.),

– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški: 
električne energije, telefon, internet, komunalna itd.),

– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni raz-
pis ne predvidi.

Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da 
je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobre-
na za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja, 
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec 
pa bo dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa 
neupravičeno prejeta sredstva, s pripadajočimi obrest-
mi, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne 

občine Slovenj Gradec bo pravočasne in popolne vloge 
upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene 
pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Merila 
za ocenjevanje in vrednotenje:

A. inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta: 
do 40 točk,

B. predviden doseg projekta: do 10 točk,
C. finančna konstrukcija projekta: do 20 točk,
D. udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali 

mednarodnih prireditvah: do 6 točk,
E. aktualnost projekta za mesto: do 10 točk,
F. predviden način izvedbe projekta: do 7 točk,
G. partnerstva v projektu: do 7 točk.
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posame-

zni predlagatelj, je 100 točk. Splošni in posebni razpisni 
kriteriji za posamezna razpisna področja javnega raz-
pisa JR–MOSG-KP2015 so ovrednoteni s točkami, pri 
čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje 
možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk 
je 100. Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja na podlagi kriterijev prejeli najmanj 
70 točk. Višina odobrenih sredstev za kulturni projekt je 
odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen 
kulturni projekt in razpoložljivih sredstev.

9. Razpisni rok: razpis se prične 31. 12. 2014 in se 
zaključi 2. 2. 2015.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija, poleg besedila razpisa obsega:

1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
naročnika (http://www.slovenjgradec.si): Javni razpisi in 
objave. Natisnjeni obrazci, s spletne strani, veljajo kot ori-
ginalni obrazci. Izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem 
roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v glavni 
pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 
15. ure, sreda od 7. do 17. ure in petek od 7. do 13. ure).

11. Oddaja in dostava vlog: prijave morajo biti odda-
ne priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, 
to je do 31. 1. 2015 na naslov Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno 
na sedežu naročnika do 2. 2. 2015 do 15. ure. Vloga 
mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter 
nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec št. 5). Vloga 

mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih 
in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, do-
ločene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo 
dopolnjuje v razpisnem roku na enak način kot velja 
za pošiljanje vloge. Prijave, katere ne bodo podane 
na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, katere ne 
bodo ustrezale razpisnim pogojem in katere ne bodo od-
dane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje 
obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočena na pošto do vključno 2. 2. 2015, o čemer 
priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Me-
stne občine Slovenj Gradec do dne 2. 2. 2015 do vključ-
no 15. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisna dokumentacija po določbah točke 10. Za 
vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne 
izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5.

12. Odpiranje vlog in obveščanje: komisija za odpi-
ranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka 
izločila vloge: ki niso prispele pravočasno, oziroma niso 
bile vložene v vložišču občine in ki jih niso vložile upra-
vičene osebe. Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih 
vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku 
petih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gra-
dec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno 
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s skle-
pom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MO-
SG-KP2015. Pravočasne in popolne vloge upravičenih 
oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokov-
nim komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpira-
nje vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 3. 2. 
2015, v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 
9. uri. Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, katero bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj 
Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta z javnimi 
sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako 
lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti, (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj 
Gradec, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z za-
konitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje 
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Natalija 
Knez, višji svetovalec I. za družbene dejavnosti. Vpra-
šanja je potrebno podajati v pisni obliki, po pošti ali na 
e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori na zastavlje-
na vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve, objavljeni 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek 
»za občana«, javni razpisi. Vprašanja se lahko postavijo 
do 23. 1. 2015.

Mestna občina Slovenj Gradec
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Schenker d.d., Brnčičeva 51, 1231 Ljub ljana (v na-
daljevanju besedila: zastavni upnik), na podlagi določila 
167. člena Stvarnopravnega zakonika objavlja

javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Schenker d.d., Brnčičeva 51, 1231 Ljub ljana, ID za DDV: 
SI 41852028, matična številka: 5091802.

2. Opis predmetov prodaje: blago po specifikaciji.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja zastavljenega 

blaga.
4. Izklicna cena
Izklicna cena blaga je knjigovodska vrednost blaga 

zmanjšana za 40 %.
Razen kupnine se plača še DDV.
V primeru, da v istem krogu/koraku več dražiteljev 

ponudi isto ceno, se v naslednjem krogu/koraku cena 
dvigne za 100,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Po sklenitvi pogodbe, se plača kupnina, povečana 

za DDV.
Rok za plačilo celotne kupnine je 2 delovna dneva 

od dneva zaključka dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo po-

tekala dne 5. 1. 2015, s pričetkom ob 8.30, na lokaciji 
Schenker d.d., Brnčičeva 51, 1231 Ljub ljana.

7. Višina varščine
Plačilo varščine v višini 1.000,00 EUR je pogoj za 

pristop k dražbi.
Zainteresirani dražitelji naj znesek do 31. 12. 2014 

nakažejo na TRR 02923-0011407437.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-

metov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe bo potekal po pred-

hodni najavi dne 30. 12. 2014, in sicer med 10. in 
12. uro.

Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in po-
drobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne 
dražbe se obrnite na Antona Mesiča, Schenker d.d., 
Ljub ljana, tel. 01/588-57-22.

Dražbo v slovenskem jeziku vodi zastavni upnik 
oziroma njegov pooblaščenec.

9. Opozorilo: zastavni upnik ali pooblaščena ose-
ba, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne 
dražbe ustavi.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

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

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, pla-
ča kupec. Možen je le odkup blaga v celoti. Blago bo 

prodano po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne 
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upo-
števane oziroma upravičene.

11. Drugi pomembni podatki
Za izvedbo postopka javne dražbe se imenuje tri-

člansko komisijo, ki javno dražbo vodi po pravilih, ki so 
določena v tem razglasu. V postopku javne dražbe se 
smiselno uporabljajo pravila Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju oziroma podzakonskih predpisov, ki so izdani na 
njegovi podlagi. Javno dražbo vodi predsednik komisije 
ob navzočnosti članov.

Če ponudnik, ki na dražbi uspe, ne sklene pogodbe 
v pisni obliki takoj po zaključku dražbe, morebitna var-
ščina zapade v korist zastavnega upnika in se dražitelju 
ne vrne. V tem primeru ima zastavni upnik pravico (in 
ne dolžnost) skleniti pogodbo pod enakimi pogoji z dra-
žiteljem, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo 
ponudbo na javni dražbi, brez ponovitve javne dražbe.

V primeru, da je več dražiteljev podalo enake po-
nudbe uspe dražitelj, ki ga določi imenovana komisija.

12. Prodajna pogodba
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe 

dražitelju s strani zastavnega upnika oziroma njegove-
ga pooblaščenca se šteje, da je prodajna pogodba med 
zastavnim upnikom in uspelim dražiteljem za predmet 
dražbe sklenjena za kupnino, doseženo na dražbi.

Zastavni upnik in dražitelj, ki je na dražbi uspel, 
bosta takoj po zaključku dražbe (še isti dan) podpisala 
pogodbo z naslednjo vsebino:

a. predmet prodaje je blago po specifikacije iz te 
javne dražbe;

b. kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel 
dražitelj;

c. morebitna varščina se šteje za aro, dano v zna-
menje sklenitve prodajne pogodbe in se jo brezobrestno 
všteje v kupnino;

d. neuspešnim dražiteljem bomo aro vrnili v dveh 
delovnih dneh po dražbi na njihov TRR;

e. dražitelj mora preostali del kupnine skupaj 
z DDV-jem plačati v roku 2 dni po podpisu pogodbe 
na osnovi predračuna, ki ga bo izdal zastavni upnik ob 
sklenitvi pogodbe;

f. rok za plačilo je bistvena sestavina prodajne po-
godbe; če dražitelj v roku, določenem v prejšnji točki ne 
plača predračuna iz prejšnje točke, se šteje prodajna 
pogodba za razvezano in zastavni upnik obdrži blago;

g. zastavni upnik ne odgovarja za pravne in stvarne 
napake na predmetu prodaje (pogodba bo sklenjena po 
načelu »videno-kupljeno«);

h. za vsa vprašanja v zvezi s prodajno pogodbo 
se uporablja pravo Republike Slovenije in je pristojno 
sodišče v Ljub ljani.

Schenker d.d.

Javne dražbe
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Popravek
V objavi razpisa za delovno mesto ravnatelja Glas-

bene šole Sevnica, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 92 z dne 19. 12. 2014, se popravi predvideni začetek 
dela iz 28. 4. 2014 na pravilen predvideni začetek dela 
– 28. 4. 2015.

Glasbena šola Sevnica

Razpisi delovnih mest
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Št. 478-221/2014-3-41/31 Ob-4271/14

Popravek
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 

objavlja popravek pri objavi javnega zbiranja ponudb, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 92/14, in sicer se 
popravi IV. b) točka, ki se pravilno glasi:

»b) Ponudniki morajo oddati popolno in zavezujočo 
ponudbo z vsemi prilogami priporočeno po pošti v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem ne-
premičnine« na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, do vključno 12. 1. 2015.«

Mestna občina Kranj

Št. 2107 Ob-4233/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice Bre-

žice.
b) Kraj: 8250 Brežice, Šentlenart 72, parc. št. 58/16, 

k.o. 1281 Šentlenart, last Zavoda do 22/100.
c) Vrsta nepremičnine: del podnega skladišča, v iz-

meri 500 m2 v sklopu hladilnice Brežice v večinski lasti 
Kmečke zadruge Brežice z.o.o.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: solastnik in občina.
f) Izhodiščna cena je 220.700,00 EUR (brez da-

jatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 28. 1. 2015 
do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nine v Brežicah – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 6. 2015 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2015 ob 9.45, v sejni 
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 2106 Ob-4234/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice De-

lamaris.
b) Kraj: 6310 Izola, Tovarniška ulica 12, parc. 

št. 104/2, k.o. 2626 Izola, delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: del hladilne komore, v izmeri 

120 m2 v sklopu hladilnice Delamaris Izola.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 

kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni so-
lastnik in občina.

f) Izhodiščna cena je 124.400,00 EUR (brez da-
jatev).

3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-
nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 

Druge objave
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Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 28. 1. 
2015, do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Izoli – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 6. 2015 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2015 ob 9.15, v sejni 
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 2105 Ob-4235/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne 

rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, telefon 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine na lokaciji Podgrad.
b) Kraj: 6244 Podgrad, Podgrad 13, parc. št. 109/0, 

k.o. 2579 Podgrad, ZK delež last Zavoda 1/3.

c) Vrsta nepremičnine: podno skladišče, v izmeri 
190 m2, v kletni etaži poslovno trgovskega objekta VO-
PEX d.o.o., Market Podgrad.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in ob-
čina.

f) Izhodiščna cena je 92.000,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 28. 1. 
2015, do 9 ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Podgradu – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 6. 2015 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2015 ob 9.30, v sejni 
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

 Ob-4231/14

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 94 / 24. 12. 2014 / Stran 2829 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Pivka 
za leto 2014 in Sklepa Občinskega sveta Občine Pivka 
o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso pred-
videni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem Občine Pivka za leto 2014 št.: 9000-22/2013 
z dne 19. 12. 2013,

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 23, v izmeri 46,37 m2, 

Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/17, k.o. 
Petelinje, ID oznaka: 2501-363-23.

Izhodiščna cena: 31.000,00 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, 

Dolnja Košana 9, 6256 Košana, parc. št. 5592/6, k.o. 
Košana, ID oznaka: 2494-26-10.

Izhodiščna cena: 21.200,00 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, 

Dolnja Košana 7, 6256 Košana, parc. št. 5589/4, k.o. 
Košana, ID oznaka: 2494-24-13.

Izhodiščna cena: 27.700,00 EUR.
4. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, 

Dolnja Košana 8, 6256 Košana, parc. št. 5592/2 in 
5594/2, k.o. Košana, brez ID znaka.

Izhodiščna cena: 20.200,00 EUR.
– Nepremičnina je v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnina je prosta vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.4 je ne-

urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja 
stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, 
ni vzpostavljena.

– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne 
dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske ove-
ritve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa 
lastninske pravice, itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – 

kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremič-
nini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine 
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 20 dni po sklenitvi prodajne pogod-
be, je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-

čuna: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 
20 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine);

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine;

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo 
na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka, 
12. 1. 2015 do 10. ure. V primeru, da ponudba ne bo 
oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna ko-
misija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za na-
kup nepremičnine ter št. in naslov stanovanja na katero 
se nanaša ponudba« na naslov Občina Pivka, Kolodvor-
ska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba);
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev;
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev;
4. potrdilo o plačani varščini;
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb;
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, z navedbo: 
»plačilo varščine, št. stanovanja, naslov stanovanja«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v ponedeljek, 12. 1. 2015 ob 12.15, v prostorih Občine 
Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
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ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem 
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zaintere-
siranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

 Ob-4253/14

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13, 
10/14) in Pravilnika o dodeljevanju tržnih in službe-
nih stanovanj Občine Brežice v najem (Uradni list RS, 
št. 101/13)

javno zbiranje ponudb
za oddajo neobnovljenega tržnega stanovanja  

v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov: 
obcina.brezice@brezice.si.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet oddaje je neobnovljeno tržno stanovanje, 

katero je v lasti Občine Brežice (v nadaljevanju najemo-
dajalec), in sicer: stanovanje št. 3 v 3. etaži večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Šolska ulica 8, Brežice, ID 
znak 1300-5-3, garsonjera, v izmeri 19,18 m2.

Izhodiščna najemnina za predmet razpisa zana-
ša 57,15 EUR. V najemnino niso zajeti obratovalni stro-
ški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Predmetno stanovanje se oddaja za določen čas 
petih let z možnostjo podaljšanja.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki 

resnost svoje ponudbe izkažejo z vplačilom varščine 
v višini treh izklicnih mesečnih najemnin. Varščino vpla-
čajo najkasneje do zaključka zbiranja ponudb na račun 
najemodajalca št. 01209-0100008385, pri UJP Novo 
mesto z opisom namena vplačila: »Varščina za najem 
stanovanja«. Po končanem postopku javnega zbiranja 
ponudb bo varščina vrnjena tistim, ki na javnem zbiranju 
ponudb ne bodo uspeli v tridesetih dneh po izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

Izbranemu ponudniku se del varščine poračuna 
s celotno najemnino za prvi mesec najema, preostali del 
varščine se zadrži do prenehanja najemnega razmerja, 
za primer neporavnanih stroškov vzdrževalnih del pri 
odpravi posledic poškodovanja tržnega stanovanja iz 
razlogov s strani najemnika ali s strani najemnika nepo-
ravnane najemnine in obratovalnih stroškov.

Posamezni ponudnik poda ponudbo za najem sta-
novanja na obrazcu vloge.

Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem 
imajo občani Občine Brežice. Tako določena ciljna sku-
pina ima prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v na-
jem, če je udeležencev javnega razpisa več, kot je ra-
zložljivih stanovanj.

Ponujena najemnina s katero se ponudnik prijavi na 
razpis ne sme biti nižja od izklicne.

Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje splošne 
razpisne pogoje:

– so državljani Republike Slovenije ali države člani-
ce Evropske unije; in

– so plačilno sposobni poravnati tržno najemnino in 
ostale obveznosti za uporabo stanovanja.

Ponudniki so dolžni oddati vlogo za dodelitev tr-
žnega stanovanja v najem na obrazcu vloge, ki je del 
razpisne dokumentacije in h kateri dolžni priložiti:

– originalno potrdilo o vplačani varščini;
– potrdilo o stalnem bivanju v Občini Brežice za 

ponudnika;
– fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista po-

nudnika in od vseh bodočih polnoletnih uporabnikov;
– dokazilo o rednih mesečnih neto prejemkih za 

zadnje tri mesece (september 2014, oktober 2014, no-
vember 2014) zase in za ostale bodoče uporabnike 
s prihodki.

Druge listine pa, če na njihovi podlagi ponudniki 
uveljavljajo dodatne točke:

– ustrezen dokument, iz katerega je razvidna raven 
izobrazbe ponudnika;

– izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega mla-
doletnega otroka, ki z njim nastopa na razpisu;

– ustrezen dokument, iz katerega izhaja, da gre 
za otroka s posebnimi potrebami, ki z njim nastopa na 
razpisu.

Vlogo, ki jo ponudniki dobijo v pisarni št. 31 Občine 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, v času uradnih 
ur ali na spletni strani Občine Brežice, pošljejo v zaprtih 
ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice ali dostavijo osebno v sprejemno 
pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 
do vključno 14. 1. 2015 do 11. ure s pripisom na spre-
dnji strani »Ponudba za najem tržnega stanovanja – Ne 
odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti polni naslov 
pošiljatelja ponudbe.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 3. 
2015.
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4. Prednostna skupina in merila
Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem 

imajo ponudniki, ki izpolnjujejo naslednji dodaten raz-
pisen pogoj:

– da so občani Občine Brežice.
Tržno stanovanje se v razpisnem postopku odda 

v najem na podlagi naslednjih meril:

1. Število mladoletnih otrok: točk
– 1 10
– 2 20
– 3 ali več 30
– Otrok s posebnimi potrebami 30

2. Raven izobrazbe upravičenca točk
– 8/2 – doktorat znanosti / 3. bolonjska stopnja 25
– 8/1 – magisterij znanosti ali specializacija po UNI 15
– 7 – univerzitetna izobrazba, specializacija po visokošolskih strokovnih programih / 2. bolonjska 
stopnja 13

– 6/2 – visokošolska izobrazba, specializacija po višješolskih strokovnih programih / 1. bolonjska 
stopnja 11

– 6/1 – višješolska izobrazba 10
– 5 – srednja izobrazba 8

3. Ponujena višina najemnine: točk
– izklicna najemnina do + 5 %, 5
– od 5 % do 10 % 10
– od 10 % do 20 % 15
– več kot 20 % 30.

5. Posebni pogoji razpisa
Stanovanje je potrebno predhodno za potrebe bi-

vanja prenoviti. Vlaganje najemnika v usposobitev sta-
novanja se vrne najemniku v obliki znižanja najemnine 
za določen čas.

Pri določitvi znižanja najemnine se upošteva vre-
dnost vlaganja najemnika in višina najemnine za ob-
novljeno stanovanje, vse na dan sklenitve pogodbe. 
Potrebna višina sredstev za usposobitev tržnega sta-
novanja se določi na podlagi ocene potrebnih vlaganj. 
Najemnik in najemodajalec se pismeno dogovorita o ob-
segu in obliki del, potrebnih za usposobitev stanovanja.

Vrednost usposobljenega stanovanja se ugotovi na 
podlagi točkovalnega zapisnika. Nova vrednost stano-
vanja je tudi osnova za izračun mesečne najemnine.

Kolikor najemnik preseže znesek potrebnih vlaganj 
ali je zainteresiran za večji vložek sredstev od zneska 
ocene potrebnih vlaganj, se višek vloženih sredstev 
šteje kot nepovratni vložek v breme najemnika. Znižano 
najemnino in čas plačevanja znižane najemnine določita 
pogodbeni stranki z najemno pogodbo.

Po izteku časa, v katerem najemnik plačuje zniža-
no najemnino, se z aneksom k najemni pogodbi določi 
polna najemnina.

V času najema Občina Brežice kot lastnik stanova-
nja ne bo izvajala investicijskih in rednih vzdrževalnih 
del v predmetnem stanovanju, poravnavala pa bo mo-
rebitne stroške intervencijskih del.

Prosilec-bodoči najemnik ob izselitvi iz stanovanja 
nima pravice do povrnitve lastnih vlaganj.

6. Postopek izbire
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 8 v stavbi 

Občine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Bre-
žicah, 15. 1. 2015 ob 11. uri. K odpiranju lahko pristopijo 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred od-
piranjem izkažejo s pooblastilom in osebnim dokumen-
tom. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
vse splošne in dodatne razpisne pogoje.
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Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 

obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, 

ali komisija s soglasjem predstojnika lahko postopek 
ustavita kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri če-
mer se ponudnikom ne povrnejo stroški razen varščine.

Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogod-
bo v notarskem zapisu v roku 15 dni po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Stroške sklenitve najemne 
pogodbe krije izbrani ponudnik.

7. Drugo: dodatne informacije v zvezi z razpisom 
zainteresirani dobijo v času uradnih ur v pisarni št. 31, 
v stavbi Občinske uprave Občine Brežice na naslovu 
Cesta prvih borcev 18 v Brežicah ali po tel. 07/620-55-40 
(Marina Urek). Ogled stanovanja, ki je predmet oddaje, 
je možen po predhodnem dogovoru.

Občina Brežice

 Ob-4252/14

Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-
ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 
45/08 in 91/13) določa in objavlja datum nastopa poslo-
vanja notarja:

5. 1. 2015 prične s poslovanjem notarka Mirja-
na Paradiž Verdinek v Radljah ob Dravi, Mariborska 
cesta 16.

Notarska zbornica Slovenije
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Št. 101-65/2014-4 Ob-4176/14

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 
9. 12. 2014 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut 
Visokošolskega sindikata Slovenije – Sindikata Teo-
loške fakultete Univerze v Ljub ljani« in ga vpiše v evi-
denco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 352 
za sindikat, z imenom: Visokošolski sindikat Slovenije 
– Sindikat Teološke fakultete Univerze v Ljub ljani, 
kratico: VSS TEOF UL, in sedežem: Trg Osvobodilne 
fronte 14, Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-4266/14

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
nasl.) samostojni podjetnik posameznik Jožefa Hlade 
s.p., gradbena mehanizacija in žensko frizerstvo, s se-
dežem na naslovu Gradiška 416, 2201 Zgornja Kun-
gota, matična številka: 5146576000, davčna številka: 
SI 45794499, objavljam, da bom prenehala s poslova-
njem predvidoma 90 dni od dneva te objave.

Jožefa Hlade s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 1589/2014 Ob-4250/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. 
SV 1589/2014 z dne 19. 12. 2014 je ID znak: 657-1464-4, 
stanovanje številka 6 v II. nadstropju (etaža 4), stano-
vanjske stavbe v Mariboru, Partizanska cesta 18, k.o. 
657 Maribor – Grad, stoječe na parceli številka 1220/0, 
k.o. 657 –Maribor – Grad s pripadajočim delom funkcio-
nalnega zemljišča ter skupnih prostorov, delov in naprav 
stavbe, zastavljeno v korist upnice NOVE KBM d.d., za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 68.000,00 EUR, 
s pripadajočimi obrestmi in stroški.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 787/2014 Os-4173/14

V izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Mari-
bor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, zoper dolžnico 
Štefanijo Simonič, Kardeljeva 57, Maribor, zaradi izter-
jave denarne terjatve 1.728,48 EUR s pp., je bil na pod-
lagi sklepa o dovolitvi izvršbe In 787/2014 z dne 15. 10. 
2014 z dnem 11. 11. 2014 opravljen rubež nepremičnine 
dolžnice, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje 
št. 59, v 4. nadstropju stavbe št. 2553, v k.o. Spodnje 
Radvanje, na naslovu Kardeljeva 57, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 2014

VL 110333/2014 Os-4205/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, VL 110333/2014 z dne 22. 8. 2014, zaradi 
izterjave denarne terjatve v višini 767,04 EUR s pp, je 
bil v korist upnika UPRA-STAN družba za storitve z ne-
premičninami, pro izvodnja in trgovina d.o.o., Žolgarjeva 
ulica 17, Maribor, dne 28. 11. 2014, opravljen rubež 
nepremičnin: poslovnega prostora z oznako P06, v pri-
tličju, v izmeri 104 m2, poslovnega prostora z oznako 
P07, v pritličju, v izmeri 86,40 m2 in poslovnega prostora 
z oznako 1.10, v 1. nadstropju, v izmeri 193,13 m2, vse 
v poslovni stavbi na naslovu Strma ulica 8, Maribor, last 
dolžnika Biplan d.o.o. do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 12. 2014

Amortizacije

N 508/2014 Os-4143/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog predla-
gatelja: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova, ki jo zastopa župan Franc Setni-
kar, ki ga zastopa odvetnik Andrej Črček, Ljub ljana, 
teče nepravdni postopek za razveljavitev treh bianco 
menic, ki jih je nasprotni udeleženec Kovinski in ele-
ktrotehnični izdelki Tomaž Puc, s.p., Hotedrščica 82, 
Hotedrščica, kot izvajalec predložil predlagatelju po 
menični izjavi z dne 14. 9. 2010. Izvajalec je menice 
izdal kot instrument zavarovanja za odpravo napak 
v garancijski dobi 36 mesecev po izvajalski pogodbi, 
št. 430-0006/2010-63 z dne 12. 7. 2010 podpisane dne 
19. 7. 2010, ter dogovorom, sklenjenim med Občino 
Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobro-
va, kot naročnikom in Kovinskimi in elektrotehničnimi 
izdelki Tomaž Puc s.p., kot izvajalcem, za nakup in 
vgradnjo opreme za kuhinjo za Osnovno šolo Polhov 
Gradec. Izvajalec je Občino Dobrova - Polhov Gradec 
pooblastil, da izpolni menice do višini 5.609,90 EUR 
v primeru okvare v garancijskem roku 36 mesecev, 
določenem s citirano pogodbo. Garancija je začela 

teči z dnevom 16. 9. 2010 dalje. Po poteku garancijske 
dobe je bila Občina Dobrova - Polhov Gradec dolžna 
vrniti navedene bianco menice.

Sodišče določa 60-dnevni rok od objave tega raz-
glasa v Uradnem listu Republike Slovenije, v katerem 
morajo upravičenci sodišču priglasiti svoje pravice iz 
navedenih listin in v katerem se lahko ugovarjajo zo-
per predlog za razveljavitev listine. Sodišče poziva, naj 
se v istem roku menice predložijo sodišču, sicer bodo 
razveljavljene.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 11. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 4373/2007 Os-2752/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana – do-
stava, proti dolžniku Antonu Korelec, Ulica Koroškega 
bataljona 9, Ljub ljana – Črnuče, ki ga zastopa odvetnik 
začasni zastopnik mag. Iztok Drozdek, Savska cesta 10, 
Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

dolžniku Antonu Korelec, EMŠO: 3103964500155, 
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi mag. Iztok 
Drozdek, Savska cesta 10, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 5. 2014

Oklici dedičem

D 67/2014 Os-3865/14

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 19. 11. 1908 umrlem Jožefu Valetiču, 
pokojnega Jerneja, rojenega 5. 8. 1872, neznanega dr-
žavljanstva, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu 
Batuje 8, Črniče.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, oziroma teh dedičev 
ni mogoče identificirati, sodišče poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS, na oglasni deski tega sodišča in na 
oglasni deski krajevne skupnosti Batuje.

Sodišču naj se javijo predvsem zapustnikovi po-
tomci po njegovi pokojni hčerki Jožefi Valetič (umrli 
v ZDA okrog leta 1990), in sicer pravnuka Russela in 
pravnukinjo Donno, oba stanujoča na območju Chicaga 

Objave sodišč
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(Illinois), ZDA (oba sta otroka pokojne zapustnikove 
vnukinje Doris Preban (umrle okrog leta 2003), ki je bila 
hčerka pokojne zapustnikove hčerke Jožefe Valetič; ter 
zapustnikovega pravnuka Michaela, stanujočega na 
območju Chicaga (Illinois), ZDA in pravnukinjo Carol, 
stanujočo v Kaliforniji, ZDA (oba sta otroka zapustni-
kove vnukinje Silvije Ericson (umrle okrog leta 2013), 
ki je bila druga hčerka pokojne zapustnikove hčerke 
Jožefe Valetič.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 11. 2014

D 57/2014 Os-3998/14

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 12. 2. 2014 umrlem Ivanu Vidrihu, pok. 
Jožefa, roj. 31. 10. 1933, upokojencu z Goč 54, državlja-
nu Republike Slovenije.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, oziroma teh dedičev 
ni mogoče identificirati, sodišče poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski tega 
sodišča in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Nova 
Gorica, Ajdovščina, Vel. Žablje in Vel. Lašče.

Sodišču naj se javijo predvsem dediči III. dednega 
reda: Igor Ferjančič (sin pokojnega Franca Ferjančiča, 
zapustnikovega bratranca po očetovi strani), ki naj bi 
živel nekje v Novi Gorici; otroci pokojne Olge Živic, za-
pustnikove sestrične po očetovi strani: Majda in Danica, 
obe roj. Živic (ki pa se po poroki pišeta drugače in) ki 
naj bi živeli nekje v Ajdovščini, ter Borut Živic, ki naj bi 
živel nekje v Žabljah; Marija Trotovšek (hčerka zapustni-
kove sestrične po mamini strani), ki naj bi živela nekje 
v Velikih Laščah.

Po preteku v drugem odstavku tega oklica določe-
nega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obrav-
navo in odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 11. 2014

D 256/2014 Os-3927/14

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski posto-
pek po pokojni Emiliji Fijolič, rojeni 2. 5. 1929, nazadnje 
stanujoči Lenartova pot 24, Brežice, ki je umrla 11. 5. 
2013.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 11. 2014

IV D 1498/2014 Os-4194/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Idi Ani Šafarič, roj. 6. 6. 1934, umrli 

4. 5. 2014, nazadnje stan. Gerbičeva ulica 49, Ljub ljana, 
državljanki Republike Slovenije.

Zapustnica je bila ob smrti razvezana in samska ter 
je imela sina Zvonka Drobniča ter hčerki Jolando Šafarič 
in Liljano Drobnič.

Zapustničina hči Liljana Šafarič je Slovenijo zapusti-
la v letu 1972 in od leta 1991 dalje njena brat in sestra 
nimata več nobenih stikov z njo. Tako ni poznano, ali je 
Liljana Drobnič sploh še živa in ali je morebiti zapustila 
kakšne potomce.

Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva Liljano Šafarič oziroma vse, ki mislijo, da bi 
bili lahko poklicani k dedovanju po zapustnici, da se pri-
glasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Ura-
dnem listu RS in na spletni strani sodišča. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek zaključilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 12. 2014

IV D 1045/2014 Os-4195/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. IV 
D 1045/2014 v teku zapuščinski postopek po pok. Mile-
ni Škoda, rojeni dne 13. 2. 1925, umrli dne 26. 3. 2014, 
nazadnje stanujoči Voduškova ulica 15, Ljub ljana, drža-
vljanki Republike Slovenije.

Zapustnica je sicer napravila oporoko, vendar po-
trebuje sodišče zaradi izvedbe zapuščinskega postopka 
tudi podatke o zakonitih dedičih. Zapustnica je bila ob 
smrti samska in potomcev ni imela. Starša Jožef Škoda 
in Marija Škoda sta že pokojna, umrla sta pred zapu-
stnico. Zapustnica je imela brata Jožeta Škodo in Mirka 
Škodo, oba sta že pokojna, umrla sta pred zapustnico 
in potomcev nista imela. Zapustničin oče Jožef Škoda 
naj bratov in sester ne bi imel. Zapustničina mati Marija 
Škoda je imela sestre Pepco, Julko, Francko Nagode 
in Ivanko Jankovič. Vse sestre so že pokojne, umrle 
so pred zapustnico. Francka Nagode, ki je živela in 
umrla v ZDA, je zapustila pet otrok, od katerih naj bi bili 
že vsi pokojni, morebitni njihovi potomci sodišču niso 
poznani. Pepca Nagode je imela vsaj štiri otroke, sinove 
Ivana, Franka in Pina ter hčerko Marijo. Vsi trije sinovi, 
nekateri naj bi živeli tudi v Italiji, so že pokojni, podatki 
o morebitnih njihovih potomcih sodišču niso poznani. 
Julka Nagode je imela hči Boženo, ki je umrla pred za-
pustnico v letu 2014 in ni imela potomcev. Ivanka Jan-
kovič je zapustila sinova Franca Jankoviča in Janeza 
Jankoviča. Kot zakoniti dediči bi tako v poštev prišli še 
morebitni preostali dediči tretjega dednega reda, o ka-
terih pa sodišče podatkov nima.

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 na spletni strani sodišča ter 
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek zaključilo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 12. 2014

D 340/2012 Os-3934/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Antonu Vatovcu, pokojnega Antona, rojenega 
9. 6. 1897 – Gornje Vreme, ki je bil razglašen za mrtvega 
s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 21/2010 in se 
je kot datum smrti določil 1. 1. 1968, v zemljiški knjigi je 
vpisan kot Anton Vatovec pokojnega Antona, Primiera 
Malteria G.E., Hudson F.G.S., Buenos Aires, Argentina.
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Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 11. 2014

D 341/2012 Os-3935/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Kristini Vatovec, pokojnega Antona, rojenega 9. 10. 
1904 – Gornje Vreme, ki je bila razglašena za mrtvo 
s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 22/2011 in 
se je kot datum smrti določil 1. 1. 2002, v zemljiški knji-
gi je vpisana kot Kristina Vatovec, Primiera Malteria, 
F.C.N.G.E. Hudson, G.T., Buenos Aires, Argentina in 
kot Kristina Vatovec pokojnega Antona, Calla Centenera 
3182, Buenos Aires, Argentina.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 11. 2014

Oklici pogrešanih

IV N 14/2014 Os-4067/14

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagate-
lja Alojza Hribarja, stanujoč Podbočje 36, p. Podbočje, 
vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešane Marije 
Pavlovič, datum rojstva ni znan, z zadnjim znanim bi-
vališčem na naslovu Bušeča vas 55, p. Cerklje ob Krki, 
za mrtvo.

Marija Pavlovič je v zemljiški knjigi na podlagi do-
voljenja z dne 23. 11. 1905 vpisana kot lastnica parcele 
št. 557/1, k.o. 1303 – Bušeča vas.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega 
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 11. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Ivanc Nina, Podvin 160, Žalec, zavarovalno polico, 
št. 50500010266, izdala zavarovalnica Adriatic Sloveni-
ca. gnh-334814

Močilnik Mitja, Gorenja vas 6, Kanal, zavarovalno 
polico, št. 41601001776, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gnu-334826

Spričevala preklicujejo

Gužvić Danijel, Za progo 7a, Ljub ljana, certifikat 
NPK varnostnik, št. C40641, izdan leta 2010 pri Zbornici 
za razvoj slovenskega varovanja. gnp-334831

Strle Mihael, Ižanska 223, Ljub ljana, letno spričeva-
lo 8. razreda Osnove šole Oskarja Kovačiča, Ljub ljana, 
izdano leta 1991. gnt-334827

UL FFA, Aškerčeva cesta 7, Ljub ljana, diplomo Fa-
kultete za farmacijo, Univerza v Ljub ljani, izdana na 
ime Miklavž Tadej Eiselt, št. 2240, izdano leta 2007. 
gnc-334819

Drugo preklicujejo

Bruči Marko, Cahova 6, Ankaran - Ankarano, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500005755011, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gns-334828

Đurić Zoran, Goropečnikova ulica 7, Ljub ljana, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500008126001, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnq-334830

Edvard Juhant s.p., Cesta Radomeljske čete 26, 
Radomlje, licenco št. 010583/001, za vozilo M.A.N. 
19.364 FAK, reg. št. LJ U1-71J. gnx-334823

Fridl Aleš, Kozje 93, Kozje, študentsko izkaznico, 
št. 31260038, izdala Univerza v Ljub ljani. gnv-334825

GATIS d.o.o., Polje 4, Šempeter pri Gorici, licenco 
št. GE005894/00795/020, za vozilo MB AXOR 1843 
LS-18/K175, reg. št. GO KD-285. gnf-334816

Gombač Ana, Harije 50, Ilirska Bistrica, študentsko 
izkaznico, št. 32011018, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gno-334832

Jeršič Martin, Vihre 45, Leskovec pri Krškem, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500021388001, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gnw-334824

Kozina Boštjan, Podolnica 35, Horjul, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500000734000, izdajatelj Ce-
tis Celje, d.d. gnb-334820

Medved Danilo, Cirkovce 60, Cirkovce, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500020152001, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gng-334815

Obojnik David, Planina 12, Ljubno ob Savinji, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500024148001, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gnd-334818

RALU LOGISTIKA d.o.o. – v likvidaciji, Vojkovo 
nabrežje 30, Koper - Capodistria, osnovno licenco št. 
GE004809/05981. gnm-334834

RALU LOGISTIKA d.o.o. – v likvidaciji, Voj-
kovo nabrežje 30, Koper - Capodistria, licen-
ci, št. GE004809/05981/018, reg. št. KP KC-469, št. 
GE004809/05981/019, reg. št. KP KC-468. gnl-334835

RALU LOGISTIKA d.o.o. – v likvidaciji, Voj-
kovo nabrežje 30, Koper - Capodistria, licen-
ce št. GE004809/05981/015, reg. št. KP KC-461, 
št. GE004809/05981/016, reg. št. KP KC-467, št. 
GE004809/05981/017, reg. št. KP KC-466. gno-334836

RALU LOGISTIKA d.o.o. – v likvidaciji, Voj-
kovo nabrežje 30, Koper - Capodistria, licen-
ce, št, GE004809/05981/012, reg. št. KP KC-464, 
št. GE004809/05981/013, reg. št. KP KC-463, št. 
GE004809/05981/014, reg. št. KP KC-462. gnj-334837

RALU LOGISTIKA d.o.o. – v likvidaciji, Voj-
kovo nabrežje 30, Koper - Capodistria, licen-
ce, št. GE004809/05981/009, reg. št. KP NV-819, 
št. GE004809/05981/010, reg. št. KP NV-820, št. 
GE004809/05981/011, reg. št. KP KC-465. gnm-334838

RALU LOGISTIKA d.o.o. – v likvidaciji, Voj-
kovo nabrežje 30, Koper - Capodistria, licen-
ce št. GE004809/05981/006, reg. št. KP NV-817, 
št. GE004809/05981/007, reg. št. KP NV-816, št. 
GE004809/05981/008, reg. št. KP NV-818. gnh-334839

RALU LOGISTIKA d.o.o. – v likvidaciji, Voj-
kovo nabrežje 30, Koper - Capodistria, licen-
ce, št. GE004809/05981/001, reg. št. KP RK-433, 
št. GE004809/05981/004, reg. št. KP RK-431, št. 
GE004809/05981/005, reg. št. KP RK-432. gng-334840

Stermecki Anton, Mestni trg 3A, Slovenske Konjice, 
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za odgovorno osebo, izdalo Ministrstvo za promet, 
leto izdaje 2002. gny-334822

TRANSPORT PUŠNIK, d.o.o., Tovarniška cesta 19A, 
Slovenske Konjice, licenco št. GE006815/06957/023, 
za vozilo WMA06XZZ99M545437, reg. št. CEGV-807. 
gne-334817

Trček Tomaž, Staje 1E, Ig, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500014683001, izdajatelj Cetis Celje, 
d.d. gnn-334833

Vasić Saša, Ul. Mirka Bijelića bb, 78430 Prnjavor 
BIH, NPK certifikat, št. 2790/2009, izdala Agencija za 
promet, leto izdaje 2009. gnz-334821

Vlado Plohl s.p., Miklavž pri Ormožu 18, Miklavž pri 
Ormožu, licenco št. 009999-1, za tovorno vozilo MAN, 
reg. št. MB ZO-60R. gnr-334829

Preklici



Stran 2840 / Št. 94 / 24. 12. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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

VSEBINA

Javni razpisi 2813
Javne dražbe 2825
Razpisi delovnih mest 2826
Druge objave 2827
Evidence sindikatov 2833
Objave gospodarskih družb 2834
Zavarovanja terjatev 2835
Objave sodišč 2836
Izvršbe 2836
Amortizacije 2836
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2836
Oklici dedičem 2836
Oklici pogrešanih 2838
Preklici 2839
Zavarovalne police preklicujejo 2839
Spričevala preklicujejo 2839
Drugo preklicujejo 2839


	Javni razpisi
	Javne dražbe
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Evidence sindikatov
	Objave gospodarskih družb
	Zavarovanja terjatev
	Objave sodišč
	Izvršbe
	Amortizacije
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem
	Oklici pogrešanih

	Preklici
	Zavarovalne police preklicujejo
	Spričevala preklicujejo
	Drugo preklicujejo


		2014-12-24T13:36:10+0100
	Petra Skodlar
	Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije




