Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2015.07.17 13:40:39 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

53

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

17. 7. 2015

ISSN 1318-9182

Leto XXV

Javni razpisi
Št. 430-171/2015/13

Ob-2647/15
Obvestilo

o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 19. 6. 2015
v Uradnem listu RS, št. 43/15 objavilo Javni razpis za
izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za
prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-171/2015, ki
se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 10. 7. 2015“.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-170/2015/10

Ob-2663/15

Obvestilo o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo
vloge in spremembah razpisne dokumentacije in
popravek
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 19. 6. 2015
v Uradnem listu RS, št. 43/15 objavilo Javni razpis za
izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-170/2015, ki se financira iz
Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni
»Javna naročila«, naročnik objavil dokument »Dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne dokumentacije, z dne 10. 7. 2015«.
Popravek:
Objava predmetnega javnega razpisa se spremeni
v 4. točki »Merila za izbor programov«, in sicer tako, da
se pravilno glasi:
13. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih
merilih:
Vloge lahko dosežejo maksimalno 50 točk.

V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni
skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih
merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih
je 50.
Merila

Najvišje možno
število točk

1. Pogostost izvedbe integracijskih
aktivnosti
2. Ponujene dodatne, inovativne
vsebine
3. Sodelovanje oseb(e) z begunsko
izkušnjo
4. Neformalno prevajanje
5. Pretekle delovne izkušnje
6. Kakovost finančnega načrta
in stroškovna učinkovitost projekta
Maksimalno skupno število točk

5
5
5
10
5
20
50

Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
Merilo
1. Pogostost izvedbe aktivnosti 3. vsebinskega sklopa
vsaj 4x mesečno
vsaj 3x mesečno
vsaj 2x mesečno
2. Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin
ponudil dodatne, inovativne vsebine
Da
Ne
3. Prijavitelj je predvidel sodelovanje
osebe
z begunsko izkušnjo
Dveh ali več oseb
Ene osebe
Ne
4. Prijavitelj zagotavlja neformalno prevajanje
V več kot tri jezike, ki niso uradni jeziki
EU/EGP ali jeziki narodov bivše SFRJ,
med katerimi sta oba jezika, kjer so potrebe najbolj izražene
V oba jezika, kjer so potrebe najbolj
izražene

Število točk

5
3
0

5
0

5
3
0

10

5
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Merilo
V enega od jezikov, kjer so potrebe najbolj izražene
Prijavitelj ne zagotavlja neformalnega
prevajanja
5. Prijavitelj ima pretekle delovne izkušnje z izvajanjem projektov
Prijavitelj je izvedel več kot pet projektov
Prijavitelj je izvedel od tri do pet projektov
Prijavitelj je izvedel enega ali dva projekta
Prijavitelj v tem obdobju ni izvedel projektov
6. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta:
a.) V kolikšni meri je predlagan projektni predlog stroškovno učinkovit.
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letih pred objavo javnega razpisa več izkušenj oziroma
referenc iz izvajanja vsebinsko različnih projektov namenjenih prosilcem, osebam z mednarodno zaščito ali
državljanom tretjih držav.
Opozorilo: Reference prijavitelja se bodo upoštevale le, če bodo podane na obrazcu iz Priloge št. IV/10b ter
bodo izkazovale izkušnje prijavitelja v zadnjih petih letih
iz izvajanja vsebinsko različnih projektov namenjenih
prosilcem, osebam z mednarodno zaščito ali državljanom tretjih držav.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti podane podatke pri referenčnih naročnikih.
Ministrstvo za notranje zadeve

0

Št. 695/14

Število točk
2
0

5
4

do 10 točk

b.) Finančna konstrukcija je podrobno
do 10 točk
utemeljena, predlagani stroški so ustrezni, potrebni za izvedbo projekta in relevantni glede na predvidene dejavnosti.
Načrtovani upravičeni stroški ne vključujejo neupravičenih stroškov. Iz utemeljitve stroškov je razvidno, kaj je v znesku
zajeto in po kakšni ceni.
Merila 1.–6. so ocenjevalna.
Obrazložitev k merilom:
1. Obseg predvidene pogostosti izvedbe aktivnosti iz tretjega vsebinskega sklopa v posameznem
mesecu.
2. Poleg okvirnih nalog, zabeleženih v opisih predmeta naročila, je prijavitelj ponudil znotraj posameznih
delov projekta več novih, inovativnih vsebin, ki bodo
projekt obogatile. Večina že izvedenih aktivnosti se je
osredotočila na posebne ciljne skupine in vključevanje
OMZ na trg delovne sile.
3. Za izvajanje ali sodelovanje pri projektu je prijavitelj zagotovil vsaj eno osebo z begunsko izkušnjo.
V primeru, da se izvajalec ob prijavi zaveže, da bo na
projektu sodelovala oseba z begunsko izkušnjo, mora
zagotavljati (so)udeležbo enakega števila z begunsko
izkušnjo skozi celotno trajanje projekta.
4. Obseg neformalnega prevajanja, ki ga je v projektu in kadrovski strukturi predvidel prijavitelj in se ga
zavezal zagotavljati celotno trajanje projekta. Najbolj
izražene so potrebe na področju arabskega jezika in
jezika farsi.
5. Prijavitelj navede morebitne vsebinsko različne
projekte, namenjene prosilcem, osebam z mednarodno
zaščito ali državljanom tretjih držav, ki jih je izvedel v obdobju zadnjih petih let.
6. a.) Ocenjuje se ekonomičnost finančne konstrukcije v primerjavi z drugimi projektnimi predlogi.
b.) Ocene: 0 (neustrezno), 1–2 (pomanjkljivo), 3–4
(zadostno), 5–6 (dobro), 7–8 (prav dobro), 9–10 (odlično).
Za izvajanje projektov po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje skupno
število točk po zgoraj navedenih merilih.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki bo predložil največ pozitivnih referenc iz preteklih delovnih izkušenj ima v zadnjih petih
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 30/11, 8/12, 36/12, 50/14 in 46/15; v nadaljnjem
besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija
2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 z dne
15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES)
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010
z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP
2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije
št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008
in spremembo OP 2007-2013, potrjenega z izvedbenim
sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi Operativnega
Programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za
ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007-2013 št.
CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja
javni razpis
za ukrep Individualne premije za ribiče
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet podpore so premije za ribiče (v nadaljnjem besedilu: premije), ki bodo po določitvi državne
meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške (BHRAS) (Uradni list RS, št. 57/10;
v nadaljnjem besedilu: arbitražni sporazum) lahko lovili
na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009
ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES)
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št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354
z dne 28. 12. 2013, str. 22) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES)
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: območje iz 8. točke Priloge
I Uredbe 1380/2013/ES).
2. Premije za ribiče se lahko uveljavljajo za obdobje
od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
3. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
4. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za premije v okviru ukrepa Individualne premije za ribiče, za
obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014,
znaša 300.000 EUR. Za izvedbo tega ukrepa je določeno 100 odstotno javno financiranje, od tega delež
prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU)
v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa
znaša 25 odstotkov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
945010 – Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 225.000 EUR,
945110 – Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 75.000 EUR.
5. Vlagatelj lahko odda vlogo za ta javni razpis za
obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014,
v obdobju od naslednjega dneva po dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS pa do vključno 7. 8. 2015.
II. Vlagatelji
1. Premije lahko pridobijo pravne osebe, samostojni
podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe skladno
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z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06;
v nadaljnjem besedilu: ribiči – fizične osebe), ki so lastniki
ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji ter so hkrati uporabniki plovil, na katere se sklicujejo v vlogi, in ribiči, ki so člani
posadke (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Član posadke
je tisti, ki je v dovoljenju za gospodarski ribolov ribiškega
plovila, ki je navedeno v vlogi na razpis, vpisan kot uporabnik plovila in hkrati ni lastnik tega ribiškega plovila.
2. Do financiranja ukrepa individualne premije za
ribiče so upravičeni vlagatelji, katerih vloge so popolne,
vsebinsko ustrezne ter so v skladu z določbami tega javnega razpisa in določbami od 11.a do 11.č člena Uredbe.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora za pridobitev premije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plovilu, ki je navedeno v vlogi na razpis ter je registrirano
za gospodarski ribolov oziroma je bilo registrirano za gospodarski ribolov v obdobju, na katero se vloga nanaša,
v dovoljenju za gospodarski ribolov za to ribiško plovilo,
pa je vlagatelj naveden kot uporabnik plovila;
– za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se
vloga nanaša;
– za ribiško plovilo mora biti oddanih vsaj 80 ladijskih dnevnikov v zadnjih dveh koledarskih letih pred
oddajo vloge na javni razpis, pri čemer je bilo v vsakem
letu oddano vsaj 40 ladijskih dnevnikov in
– ribiško plovilo mora doseči vsaj četrtino povprečnega letnega iztovora vseh aktivnih plovil v posameznem ribolovnem segmentu v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Ribolovni
segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno
orodje. V Tabeli 1 so navedene količine povprečnega
letnega iztovora glede na posamezno ribolovno orodje,
ki ga je potrebno doseči.

Tabela 1
Ribolovno orodje
Stoječe (zasidrane) zabodne mreže
Trislojne mreže
Zaporne plavarice
Pridnene vlečne mreže

Koda ribolovnega
orodja
GNS
GTR
PS
OTB

Zgoraj navedene zahteve morajo biti izpolnjene
za obdobje, na katero se vloga nanaša. Če je vlagatelj
znotraj tega obdobja opravljal dejavnost ribolova le del
obdobja, se mu le-to upošteva sorazmerno pri izračunu
premije.
Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države. Če je vlagatelj pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije. Če je vlagatelj ribič – fizična oseba pa ne sme
biti v postopku osebnega stečaja.
IV. Izračun premije
Izračun premije:
1. Premija se izplača vlagatelju, ki izpolnjuje vse
pogoje, navedene v prejšnjem poglavju, za vsak dan neizvajanja gospodarskega ribolova na območju iz 8. točke
Priloge I Uredbe 1380/2013/ES, v skladu z določbami,
navedenimi v tem poglavju.
2. Višina premije se izračuna po prispetju vseh
popolnih vlog, in sicer za obdobje, na katero se nanaša
ta javni razpis. Skupna višina premije na posameznega

¼ povprečnega iztovora za obdobje 2013–2014,
na ribolovno orodje (v kilogramih)
117
118
3.835
2.044

upravičenca, za vsa razpisana obdobja za katera bo lahko možno vlagati vloge za ukrep Individualne premije za
ribiče, ne sme presegati vsote mesečnih minimalnih plač
v Republiki Sloveniji v letu 2013, kar znaša 9.403,92 eurov (v nadaljnjem besedilu: minimalna plača v Republiki
Sloveniji v letu 2013).
3. V posameznem obdobju izplačevanja premije vsi
upravičenci prejmejo enako dnevno nadomestilo. Višina
dnevnega nadomestila je odvisna od višine razpisanih
sredstev za posamezno obdobje in števila upravičencev v tem obdobju ter upošteva število ribiških plovil,
na katere se glasijo vloge. Pri tem dnevno nadomestilo
ne sme presegati najvišjega dnevnega nadomestila za
upravičenca, ki se izračuna po formuli:
Najvišje dnevno nadomestilo za upravičenca = minimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013 / 365 dni.
Dnevno nadomestilo za upravičenca, skladno z izračunom iz prejšnjega odstavka, ne sme presegati 25,76
evrov.
Premija za posameznega upravičenca za posamezno obdobje se izračunana po formuli:
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Premija za upravičenca = število dni, za katere plovilo izpolnjuje pogoje in je bil ribič zaposlen na plovilu,
pomnoženo z dnevnim nadomestilom.
V zgoraj navedeni formuli je ribič uporabnik plovila,
ki je naveden v dovoljenju za gospodarski ribolov ribiškega plovila, na katero se sklicuje v vlogi na razpis. Zaposlenost upravičenca predstavlja obdobje opravljanja
dejavnosti, ki se izkazuje z obdobjem vpisa uporabnika
plovila v dovoljenju za gospodarski ribolov.
4. Če bi vsota vseh izračunanih premij za posamezne upravičence presegla s tem javnim razpisom razpisana sredstva, se višina premij linearno zniža, tako da
vsota vseh izračunanih premij ne presega s tem javnim
razpisom razpisana sredstva.
Določanje maksimalnega števila dni, za katere plovilo izpolnjuje pogoje, ki se lahko upošteva pri izračunu
premije:
1. Z določbami, ki sledijo, je opredeljen način s katerim se ugotavlja maksimalno število dni za ribiška
plovila, ki se lahko upošteva pri izračunu premije, pod
pogojem, da so za ta plovila izpolnjeni pogoji, ki so določeni v drugi, tretji in četrti alineji 1. točke, III. poglavja
tega razpisa.
Maksimalno število dni se lahko upošteva pri izračunu premije, pod pogojem, da je upravičenec znotraj obdobja na katerega se nanaša vloga (1. januar
– 31. december 2014), opravljal dejavnost na plovilu
maksimalno število dni. V primeru, da je upravičenec
znotraj tega obdobja na plovilu opravljal dejavnost manj
časa, kot znaša ugotovljeno maksimalno število dni za
ribiško plovilo, se upravičencu pri obračunu upošteva le
število dni, v katerih je upravičenec opravljal dejavnost
na plovilu.
Če je upravičenec na plovilu opravljal dejavnost več
dni kot je ugotovljeno maksimalno število dni za ribiška
plovila, ki se lahko upošteva pri izračunu premije, se mu
pri izračunu premije upošteva le ugotovljeno maksimalno število dni za ribiška plovila.
2. Pri izračunavanju premije se upošteva, da je lahko v ukrep individualnih premij za ribiče dnevno vključenih največ 25 ribiških plovil, od tega največ do pet plovil,
ki uporabljajo vlečne mreže.
3. V obdobju 365 dni, od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, je lahko 25 plovil skupaj opravilo največ
9.125 ribolovnih dni na morju, pri čemer so plovila, ki so
v tem obdobju lovila z vlečnimi mrežami, lahko skupaj
opravila največ 1.825 ribolovnih dni na morju.
Če se odobrene vloge znotraj obdobja skupaj ne
nanašajo na več kot 25 plovil, se največje možno število
dni, za katere se upravičencu lahko izračuna premija,
določi na naslednji način (rezultat se zaokroži na celo
število navzdol):
I. Če je skupno število plovil enako ali manjše od
25 in število plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, ne
presega 5 plovil, se za posamezno plovilo pri izračunu
upošteva največje možno število dni za obdobje, za katero je možno vlagati vloge (365 dni).
II. Če je skupno število plovil enako ali manjše od
25 in število plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se za obdobje, za katero se vlaga vloga,
za vsako izmed teh plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, sorazmerno zmanjša največje možno število dni na
morju, tako da za vsota ribolovnih dni za ta plovila ne
preseže 1.825 dni.
Pri plovilih, ki ne lovijo z vlečnimi mrežami, se pri
izračunu upošteva največje možno število dni na posamezno plovilo (365 dni).
4. Če se odobrene vloge znotraj obdobja nanašajo
na več kot 25 plovil, se največje možno število dni, za
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katere se upravičencu izračuna premija, določi na naslednji način (rezultat se zaokroži na celo število navzdol):
I. Če je skupno število plovil večje od 25 plovil, število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, pa ne presega
pet plovil, se največje možno število dni, za katere se
upravičencu izračuna premija, določi tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila
v tem obdobju (9.125 dni) deli s skupnim številom plovil,
za katera so oddane vloge.
II. Če je skupno število plovil večje od 25 plovil in
skupno število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se največje možno število dni, za katere
se lahko upravičencu izračuna premija, določi tako, da
se najprej največje možno skupno število ribolovnih dni
za vsa plovila v tem obdobju (9.125 dni) deli s skupnim
številom plovil, za katera so bile oddane vloge.
Nato se za plovila, ki uporabljajo vlečno mrežo,
ločeno ugotovi število ribolovnih dni za ta plovila, tako,
da se deli število dni znotraj obdobja, ki maksimalno
pripada tem plovilom (1.825 dni), s številom teh plovil.
Nato se največje možno število dni določi glede na
vrsto plovila na naslednji način:
a) Če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v tem obdobju večje od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki
izpolnjujejo pogoje, se pri plovilih z vlečnimi mrežami
upošteva povprečje ribolovnih dni za vsa plovila,
b) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v tem obdobju
manjše od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, se
pri plovilu, ki uporablja vlečne mreže, upošteva njihovo
povprečje, pri plovilih, ki ne uporabljajo vlečnih mrež,
pa se največje možno število dni za posamezno plovilo
ugotavlja tako, da se največje možno skupno število
ribolovnih dni plovil, ki ne uporabljajo vlečnih mrež v obdobju (7.300 dni), deli s skupnim številom teh plovil.
5. Pri izračunu premije se upoštevajo le tista ribiška
plovila za katera so izpolnjeni pogoji določeni v drugi,
tretji in četrti alineji 1. točke III. poglavja tega javnega
razpisa.
6. Vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev
premije, ki so določeni v II. in III. poglavju tega javnega
razpisa, vendar je bilo ribolovno dovoljenje, ki se nanaša na plovilo navedeno v vlogi na razpis, v obdobju za
katerega vlaga vlogo (1. januar – 31. december 2014),
veljavno le del tega obdobja, pripada sorazmerni delež
premije, pri čemer se upošteva število dni veljavnosti
ribolovnega dovoljenja v tem obdobju.
V. Pošiljanje vlog
1. Vloge za javni razpis je treba poslati priporočeno
po pošti ali oddati v glavni pisarni Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).
2. Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, jo
mora poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana, in sicer od naslednjega dneva po
dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS pa do
vključno 7. 8. 2015 za uveljavljanje premije za obdobje
od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo
biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas oddaje vloge
(ura, minuta), ki ju označi pošta, oziroma prejema, ki ga
označi glavna pisarna ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Individualne
premije za ribiče«.
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VI. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira, obravnava in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, sočasno.
2. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna.
3. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP od vlagatelja
pisno zahteva, da pomanjkljivosti odpravi, in mu določi
rok 15 dni, v katerem mora vlogo dopolniti. Dopolnjena
vloga se obravnava v časovnem obdobju obravnave
vlog, v katerem je dopolnitev vloge prispela. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum in čas oddaje
na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo,
popolne pa se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se
preveri, ali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se
zavrnejo. Za popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, se vlagatelje pozove k razjasnitvi. Rok za razjasnitev določi strokovni delavec na ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
4. Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu
uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis in
dobi zaporedno številko.
5. Vloge za ukrep Individualne premije za ribiče se
odobravajo po koncu obdobja, določenega za oddajo
vlog. Sredstva za ta ukrep se dodelijo glede na obseg
razpisanih sredstev, število upravičencev in ob upoštevanju števila ribiških plovil, na katere se glasijo vloge ter
dnevnega nadomestila za upravičenca, izračunanega
na podlagi določb IV. poglavja javnega razpisa.
6. Vloge, ki prispejo na javni razpis in so popolne,
vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo vse pogoje, se odobravajo in izplačujejo v skladu z razpoložljivimi sredstvi,
določenimi v javnem razpisu.
7. Vloga, ki prispe na javni razpis za ukrep Individualne premije za ribiče, se obravnava kot zahtevek za
izplačilo. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe in tega
javnega razpisa, ARSKTRP odobri in sredstva nakaže
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru na podlagi 67. člena Uredbe.
8. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe
in javnega razpisa, ARSKTRP z odločbo zavrne.
VII. Izdaja odločbe
1. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo in
izplačajo na podlagi te odločbe. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
2. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve.
VIII. Obveznosti upravičenca
1. Prejemniki sredstev, navedba, da so sredstva
odobrena in izplačana v okviru izvajanja ukrepa Individualne premije za ribiče in znesek odobrenih ter izplačanih
javnih sredstev, se objavijo na spletnih straneh MKGP.
2. Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec mora omogočiti dostop do celotne
dokumentacije vezane na prejeto premijo, ki je predmet
podpore tega javnega razpisa, ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom.
IX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v prora-
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čun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
2. Če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih z Uredbo, se vloga zavrne.
X. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. MKGP kot organ za upravljanje OP 2007–2013
v skladu z 59. členom Uredbe 1198/2006/ES opravlja
nadzor nad izvajanjem ukrepov iz Uredbe.
2. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred
izplačilom sredstev.
XI. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Javnemu razpisu za ukrep Individualne premije za
ribiče je priložena razpisna dokumentacija, ki vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Izjava vlagatelja,
– Prijavni obrazec za ukrep »Individualne premije
za ribiče«,
– Podatki o vlagatelju in ribiškem plovilu na katerega se sklicuje vlagatelj,
– Seznam obveznih in neobveznih prilog.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 430-184/2014/4

Ob-2694/15

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na
podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14-ZVRS-H in 90/14),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. UPB4, 46/13
– ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14
– ZIPRS1415-A in 14/15 – ZIPRS1415-D), Rebalansa
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni
list RS, št. 14/15), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list
RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1,
38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in
inovacijski strategiji Slovenije od 2011–2020 (Uradni
list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12-ZPOP-1A), Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14), Uredbe o
postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Pogodbe ERA-MBT št.
604814 z dne 2. 12. 2013, Memoranduma o sodelovanju pri mednarodnem razpisu v okviru ERA-NET iniciative ERA-MBT z dne 21. 10. 2014 in Sklepa o začetku
postopka in imenovanju komisije za izvedbo postopka
javnega razpisa v okviru ERA-NET iniciative ERA-MBT
št. 430-184/2014/2 z dne 16. 6. 2015, objavlja
javni razpis
v okviru ERA-NET iniciative ERA-MBT
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru iniciative ERA-MBT (v nadaljevanju: nacionalni razpis) je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v transnacionalnih
raziskovalnih projektih v nadaljevanju: projekt), ki so za
izvajanje izbrani v okviru skupnega transnacionalnega
razpisa za raziskovalne projekte ERA-MBT: “The development of biorefinery processes for marine biomaterials” (v nadaljevanju: transnacionalni razpis). Nacionalni
razpis se navezuje in je v skladu s transnacionalnim
razpisom, ki je objavljen na spletni strani, http://www.
marinebiotech.eu/first-transnational-call.
Glavni namen transnacionalnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje in s tem okrepiti znanstveno skupnost na področju morske biotehnologije.
Predmet in namen javnega razpisa sta podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji v točki 1 Navodil
za prijavo na javni razpis (v nadaljevanju: Navodila za
prijavo).
3. Pogoji in merila sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V razpisu sodelujejo financerske organizacije iz
11 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Belgije,
Danske, Islandije, Irske, Nove Kaledonije, Norveške,
Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije in Švedske.
3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje transnacionalnega razpisa, objavljenega na
spletni strani, http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje:
– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski partnerji iz transnacionalnega konzorcija, ki bo na transnacionalni ravni predlagan za sofinanciranje.
– Kot slovenski partnerji v projektu (v nadaljevanju:
slovenski partnerji) lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega prava in
izpolnjujejo pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni
in razvojni dejavnosti.
– Slovenske raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki bodo sodelovali v projektu (v nadaljevanju: člani
projektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS).
– Vodja slovenskega dela projekta oziroma koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih
partnerjev več, mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 – ZPOP-1A):
– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne
ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih
(kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11)
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.
– Člani projektne skupine morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete:
– za vodjo projekta pri posameznem slovenskem
partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni
ravni.
– za člane projektne skupine najmanj 17 prostih
raziskovalnih ur na letni ravni.
– Člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja
projekta v delovnem oziroma pogodbenem razmerju z
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raziskovalno organizacijo, ki sodeluje kot slovenski partner v projektu.
– Slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije;
– na dan 31. 12. 2014 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-UPB8 in 10/15-popr.);
– niso v težavah po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih
podjetij v težavah (Uradni list EU 2014/C 249/01);
– imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja
finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih
javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev lokalnega,
nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna višina
prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči;
– glede subjekta ni podana prepoved poslovanja
v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2
in 81/13-odl. US RS);
– da redno izplačuje plače in socialne prispevke
skladno z veljavnimi predpisi.
Prejemnik sredstev je pri porabi sredstev dolžan
upoštevati Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14
– ZDU-1I), če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem
trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa.
3.3 Transnacionalni konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo transnacionalni konzorcij (v
nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega
projekta, v katerem bodo sodelovali slovenski partnerji:
– lahko sodeluje največ osem partnerjev,
– lahko sodelujejo največ trije partnerji iz ene države,
– morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj
treh različnih v razpisu sodelujočih držav, od katerih
mora biti eden izmed njih koordinator projekta,
– lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu, če utemeljijo dodano vrednost njihove
udeležbe in zagotovijo lastno financiranje in če konzorcij
tudi z njihovo udeležbo ne presega maksimalnega števila partnerjev,
Vsak konzorcij določi koordinatorja projekta, ki bo
odgovoren za oddajo predloga projekta na transnacionalni razpis in komunikacijo z Sekretariatom skupnega
transnacionalnega razpisa.
V primeru, da je v enem konzorciju več slovenskih partnerjev, morajo partnerji določiti vodjo projekta
pri posameznem slovenskem partnerju in koordinatorja
slovenskega dela projekta, ki je tudi kontaktna oseba
za ministrstvo.
Pogoji sodelovanja so podrobneje opisani v razpisni
dokumentaciji v točki 2 Navodil za prijavo.
3.4 Merila
Ocenjevalni kriteriji so navedeni v točki 7.2.2.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev v projektu v skladu s
svojimi nacionalnimi pravili financiranja.
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Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je 210.000,00 EUR za celotno obdobje
trajanja projektov (t.j. največ do 70.000,00 EUR letno
za sofinanciranje vseh slovenskih partnerjev v izbranih
projektih). Vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta lahko znaša največ
do 210.000,00 EUR, t.j. največ do 70.000,00 EUR letno skupno za vse slovenske partnerje v posameznem
projektu.
Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske
postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«, št. ukrepa 3330-14-0007 »Mednarodno znanstveno sodelovanje«. Financiranje se zagotavlja za čas izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem
letu je odvisna od proračunskih možnosti.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019.
Predvideni začetek financiranja upravičenih stroškov izbranih projektov je v 2016 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah.
Predvideno trajanje projektov je največ do 36 mesecev.
6. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške slovenskih partnerjev v projektu v skladu z veljavnimi predpisi in priglašeno shemo državnih pomoči, ki mora biti
pred sklenitvijo pogodb o sofinanciranju potrjena s strani
pristojnih organov.
Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske
cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov
projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na
projektu še neposredni materialni stroški, neposredni
stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se
priznajo v višini obračunane amortizacije.
Prejemnik bo na podlagi izpisa upravičenih stroškov
na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti,
na osnovi zahtevka za izplačilo, odobrenega s strani
skrbnika pogodbe na ministrstvu, ob zaključku vsakega obdobja prejel sredstva v višini izkazanih dejanskih
stroškov v posameznem obdobju izvajanja aktivnosti na
projektu. V posameznem letu izvajanja aktivnosti upravičeni stroški na projektu ne smejo presegati letnega
zneska določenega s pogodbo. Obdobja izvajanja aktivnosti, natančneje določena s pogodbo, praviloma trajajo
12 mesecev. Za potrebe poročanja morajo upravičenci
ministrstvu kot prilogo finančnemu poročilu posredovati
specifikacijo vseh plačil in stroškov ter vsa dokazila o
plačilih stroškov.
Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali financiranje pomeni državno pomoč. V primeru da financiranje ne
pomeni državne pomoči, je financiranje lahko do 100 %,
v primeru da financiranje pomeni državno pomoč, pa je
delež sofinanciranja odvisen od velikosti podjetja ter tipa
raziskave in znaša do 75 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški ter višina in način financiranja so
podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 5
Navodil za prijavo.
7. Postopek razpisa
Razpis poteka v treh fazah:
– 1. faza – oddaja transnacionalne predprijave: preverjanje izpolnjevanja transnacionalnih in nacionalnih
formalnih kriterijev, transnacionalna strokovna presoja
in skupno transnacionalno povabilo k oddaji transnacionalne prijave.
– 2. faza – oddaja transnacionalne prijave: preverjanje izpolnjevanja transnacionalnih in nacionalnih
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formalnih kriterijev, transnacionalna strokovna presoja
in skupno transnacionalno priporočilo za sofinanciranje
projektov.
– 3. faza – oddaja prijave na nacionalni razpis za
slovenski del projekta: ponovno preverjanje izpolnjevanja formalnih kriterijev slovenskih partnerjev, ki so bili v
okviru konzorcija priporočeni za financiranje.
Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni
dokumentaciji v točki 7 Navodil za prijavo.
7.1. Način prijave in razpisni roki
Način prijave in razpisni roki na transnacionalni
razpis so opisani na internetni strani http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call.
7.1.1 Transnacionalna predprijava
Rok za oddajo transnacionalne pred prijave je bil
10. 12. 2014 do 17. ure po srednjeevropskem času.
Transnacionalno predprijavo (»pre-proposal«) je oddal
koordinator projekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki na spletni strani, http://www.submission-marinebiotech.eu. Oddaja transnacionalne pred prijave
je bila pogoj za to, da je lahko konzorcij, če je bil k temu
povabljen, oddal transnacionalno prijavo.
7.1.2 Transnacionalna prijava
V primeru, da je bil konzorcij povabljen k oddaji
transnacionalne prijave, je bil koordinator raziskovalnega projekta v imenu celotnega konzorcija pozvan, da
do 30. 4. 2015 do 17. ure po srednjeevropskem času
odda popolno prijavo na skupni transnacionalni razpis v
elektronski obliki na spletni strani, http://www.submission-marinebiotech.eu.
7.1.3 Nacionalna prijava
V primeru uspešne transnacionalne prijave konzorcija, v katerem sodeluje slovenski partner v projektu,
bo ministrstvo vodjo oziroma koordinatorja slovenskega
projekta, če je partnerjev več, pozvalo k oddaji nacionalne prijave za slovenski del projekta. Prijavo mora vodja
oziroma koordinator slovenskega projekta v tiskani in
elektronski obliki (v formatih.xls in.doc ter skenirano v
formatu.pdf) poslati na Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana v zaprti
ovojnici po oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis ERA-MBT« na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo
oddane neposredno v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 15 dni od
prejetja poziva vodji oziroma koordinatorju slovenskega
projekta, če je partnerjev več.
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih nacionalnih prijav bo predvidoma tretji delovni dan
od izteka roka za oddajo prijav na sedežu ministrstva
opravila strokovna komisija ministrstva (v nadaljevanju:
Komisija ministrstva). Datum odpiranja prijav bo objavljen na spletnih straneh ministrstva. Odpiranje prijav bo
javno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave,
ki jih vlagatelj v roku (8 dni od prejema poziva) ne bo
dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, se zavržejo.
Podrobnosti o prijavi na razpis so navedene v točki
6 Navodil za prijavo.
Dokumenti, ki jih morajo vsebovati formalno popolna prijava na nacionalni razpis, so navedeni v razpisni
dokumentaciji v točki 6.2 Navodil za prijavo.
7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje
7.2.1 Transnacionalna predprijava
Formalno upravičenost slovenskih nacionalnih partnerjev (glej točko 3.2.) ter primernost višine stroškov
slovenskih partnerjev preverja Komisija ministrstva.
Predloge, ki zadostijo nacionalnim in transnacionalnim
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formalnim pogojem (preverja jih Sekretariat transnacionalnega razpisa), ocenjuje Strokovni ocenjevalni odbor
(ang. Peer Review Panel – PRP) v skladu s specifičnima
strokovnima ocenjevalnima kriterijema, v, t.j. umestitev
v okvir razpisa ter prispevek k ciljem razpisa in znanstvena oziroma tehnološka odličnost. Kriterija sta podrobneje opredeljena v točki 4.1 Navodil za prijavitelje
na transnacionalni razpis ERA-MBT (ang. Guidelines
for Applicants).
Strokovni ocenjevalni odbor na osnovi vsebinskih
ocen pripravi prednostno listo najboljših projektov, ki jih
na njeni osnovi Sekretariat transnacionalnega razpisa
povabi k oddaji transnacionalne prijave.
7.2.2 Transnacionalna prijava
Do transnacionalne prijave so upravičeni zgolj konzorciji povabljeni s strani Sekretariata transnacionalnega razpisa. Prejete vloge, ki zadostujejo nacionalnim in
transnacionalnim formalnim pogojem (preverja jih Sekretariat transnacionalnega razpisa) ocenjuje Strokovni
ocenjevalni odbor v skladu z ocenjevalnimi kriteriji, t.j.
umestitev v okvir razpisa in prispevek k ciljem razpisa,
znanstvena oziroma tehnološka odličnost kakovost in
učinkovitost izvajanja in upravljanja projekta ter potencialni učinki in možnosti prenosa rezultatov v industrijsko
uporabo. Kriteriji so podrobneje opredeljeni v točki 4.2
Navodil za prijavitelje na transnacionalni razpis ERA-MBT (ang. Guidelines for Applicants)
Strokovni ocenjevalni odbor na osnovi vsebinskih
ocen pripravi prednostno listo najboljših projektov. Na
njeni osnovi Odbor transnacionalnega razpisa predlaga posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj
financira. Končna odločitev o financiranju je odvisna
od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih
zmožnosti sodelujočih držav, ki potrdijo, katere projekte
bodo financirale.
Koordinatorji vseh projektov bodo o tem ali je njihov predlog predlagan za sofinanciranje ali ne, s strani
Sekretariata transnacionalnega razpisa, obveščeni po
elektronski pošti predvidoma avgusta 2015.
7.2.3 Nacionalna prijava
O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči
ministrica, pristojan za znanost, s posamičnim sklepom
o izbiri za vsakega slovenskega prijavitelja, predvidoma
oktobra 2015. Ministrstvo bo na podlagi formalno popolnih prijav, formalne upravičenosti slovenskih partnerjev
v projektu skladno s točko 3.2 in primernosti višine ter
upravičenosti stroškov, sofinanciralo najboljše projekte
slovenskih partnerjev do porabe sredstev, vendar le, če
se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih.
Postopek nacionalne prijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
natančneje v točki 7.4 Navodil za prijavo.
7.2.4 Postopek s pravnim sredstvom
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30)
dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o
ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo
zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prijavitelji.
8. Spremljanje izvajanja projektov: nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi
pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju
aktivnosti na posameznem projektu. Slovenski partnerji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v odobrenem projektu bodo, skladno z ministrstvom
sklenjeno pogodbo o izvajanju aktivnosti na projektu
(Priloga 2), poročali o izvajanju aktivnosti na letni ravni. Osnova za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na projektu za posamezno obdobje izvajanja
aktivnosti bodo izpisi upravičenih stroškov na projektu
za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, Letno vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem delu (Priloga
3) ter Končno poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih (Priloga 4). Za potrebe poročanja morajo
upravičenci ministrstvu kot prilogo finančnemu poročilu
posredovati specifikacijo vseh plačil in stroškov ter vsa
dokazila o plačilih stroškov.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na Javni razpis v okviru iniciative ERA-MBT
II. Priloge
1. Nacionalna prijava slovenskega dela projekta
(Priloga 1)
i. Finančni načrt izvajanja aktivnosti za celotno obdobje trajanja projekta (Obrazec NP.1)
2. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 2)
3. Poročilo o izvajanju aktivnosti v preteklem letu
(Priloga 3)
i. Obrazec P1: Vsebinsko poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu
ii. Obrazec P2: Finančno poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu
iii. Obrazec P3: Vsebinski načrt izvajanja aktivnosti
na projektu v naslednjem letu
iv. Obrazec P4: Finančni načrt izvajanja aktivnosti
na projektu v naslednjem letu
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi.
10. dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport. Kontaktna oseba je Kim Turk (kim.
turk@gov.si), ki je v poslovnem času dosegljiva na tel.
01/478-47-05.
Podatki o ERA-MBT iniciativi in transnacionalnem
razpisu v okviru te iniciative so na voljo na spletni strani
http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 6316-8/2015-29
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. in 14. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A), 15. in 16. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11
in 6/12), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-22, z dne 8. 5. 2015, Metodologije ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« za
izvedbo javnega razpisa v letu 2015, št. 012-1/2015-5,
z dne 10. 7. 2015, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »CRP 2015« v letu
2015, št. 631-2/2015/4, z dne 24. 6. 2015 in soglasij
Ministrstva za zdravje, št. 410-29/2015/6, z dne 14. 7.
2015, Ministrstva za kulturo, št. 631-2/2015/4, z dne
14. 7. 2015, Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, št. 631-2/2015/8, z dne 14. 7. 2015, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 631-17/2015-14,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z dne 14. 7. 2015 in št. 300-18/2015/6, z dne 15. 7.
2015, objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega
raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015
I. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ARRS),
(2) Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MZ),
(3) Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: MK),
(4) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova c. 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),
(5) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MGRT).
II. Predmet razpisa
(1) Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015 (v nadaljnjem
besedilu: Javni razpis CRP 2015) je izbor raziskovalnih
projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem
področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje
konkurenčnosti in trajnostnega razvoja.
(2) Javni razpis CRP 2015 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v dokumentih, in sicer: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C9), Resolucija o nacionalnem programu za kulturo
2014–2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13), Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) (Uradni list
RS, št. 16/08), Zakon o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F),
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 57/12 (ZSRR-2)), Zakon o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list
RS, št. 87/09 (ZRPPR 1015)), Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 (ZTNP)), Strategija
razvoja slovenskega turizma 2012-2016.
(3) Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2015« štirih ministrstev: MZ,
MK, MIZŠ in MGRT, in sicer:
Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje
bolezni
Težišče 2: Zdravstveno varstvo – zmanjševanje neenakosti v zdravju
Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne
družbene in gospodarske učinke
Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost
Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok
in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna
delovna mesta
Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov
za doseganje trajnostnega razvoja
Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti
slovenskega turizma.
(4) Težišča CRP iz prejšnjega odstavka tematsko
in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim
dokumentom MZ, MK, MIZŠ, MGRT.
(5) Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme, ki pokrivajo skupne vsebine
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in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP, in
imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP,
sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.
Razpisani tematski sklopi oziroma teme
Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje
bolezni
Tematski sklop 1.1: Podpora in oblikovanje ter izvajanje sektorskih in medsektorskih
politik s področja krepitve zdravja
Št. teme 1.1.1
Naslov teme: Priprava orodja – ustrezno dodatno
označevanje – za boljše razumevanje prehranskih informacij o živilih
Cilji:
– potrošnikom omogočiti lažjo izbiro zdravju koristnih živil,
– osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem živil ter posredno vplivati na izboljšanje ponudbe
zdravju koristih izbir.
Št. teme 1.1.2
Naslov teme: Analiza uvedbe licenčnin za prodajo
zdravju škodljivih izdelkov (alkohol,tobak)
Cilji:
– povečanje učinkovitosti ukrepov zmanjševanja
škode povezane z alkoholom in tobakom,
– razvoj ukrepov za omejevanje dostopnosti alkohola in tobaka, z namenom boljšega izvajanja zakonodaje in lažjega kontroliranja dostopnosti alkohola in
tobaka,
– priprava študije izvedljivosti uvedbe licenčnin za
prodajo tobaka in alkohola v Sloveniji (raziskava javnega
mnenja, mnenja ključnih deležnikov, priprava komunikacijskega načrta uvedbe licenc),
– analiza pravnih vidikov uvedbe licenčnin za prodajo tobaka in alkohola ter predlogi za njihovo implementacijo v nacionalno zakonodajo.
Št. teme 1.1.3
Naslov teme: Analiza spolnega vedenja Slovencev
Cilji:
– podpora oblikovanju in izvajanju nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV,
– epidemiološko spremljanje okužbe z spolno prenosljivimi boleznimi,
– sledenje spreminjanja bremena okužbe in analiza učinkovitosti ukrepov preprečevanja in obvladovanja
okužbe,
– priprava strokovnih podlag za opredelitev ukrepov
zgodnjega prepoznavanja okužb in njihovega preprečevanja,
– oblikovanje ukrepov za spodbujanje varnejšega
spolnega vedenja.
Št. teme 1.1.4
Naslov teme: Razvoj nevladnih organizacij na področju zdravja
Cilji:
– analiza civilnodružbenega sektorja na področju
zdravja,
– pregled ter ocena stanja in potreb (strukture, števila, vrste dejavnosti, števila zaposlenih) in identifikacija
ovir za razvoj nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zdravja,
– identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje
podpornega okolja za delovanje nevladnih organizacij
na področju zdravja ter model spremljanja in vrednotenja njihovega delovanja,
– podlaga za pripravo strateških usmeritev ministrstva za zdravje oziroma zdravstva za sodelovanje
z nevladnimi organizacijami (načini sofinanciranja, povezovanja, spodbude za razvoj kadrov).
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Težišče 2: Zdravstveno varstvo – zmanjševanje neenakosti v zdravju
Tematski sklop 2.1: Razvoj in optimizacija služb na
področju duševnega zdravja in redkih bolezni
Št. teme 2.1.1
Naslov teme: Razvoj modela mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov
Cilji:
– dostopna, učinkovita in kvalitetna mreža služb za
duševno zdravje otrok in mladostnikov (Razvojne ambulante, Centri za duševno zdravje) je ključnega pomena
za zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj otrok in
mladostnikov,
– posodobitev, razvoj in nadgradnja koncepta mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
– priprava standardov in normativov za delo mreže služb ter priprava kazalnikov za ocenjevanje njene
učinkovitosti,
– oblikovanje predlogov za medsektorsko mrežo
služb za celostno obravnavo duševnega zdravja otrok
in mladostnikov.
Št. teme 2.1.2
Naslov teme: Razvoj modela storitev za duševno
zdravje v skupnosti
Cilji:
– zmanjšanje neenakosti v zdravju med posameznimi regijami in razvoj dostopne, učinkovite in kvalitetne
mreža izvajalcev za varstvo duševnega zdravja v lokalnem okolju, vključno s kriznimi intervencijami,
– posodobitev in nadgradnja obstoječih oblik varstva duševnega zdravja v lokalnem okolju (nadzorovana
obravnava, obravnava v skupnosti, skupnostna psihiatrija na primarni in sekundarni zdravstveni ravni),
– priprava standardov in normativov za delo mreže služb ter priprava kazalnikov za ocenjevanje njene
učinkovitosti,
– oblikovanje predlogov za medsektorsko mrežo
služb za celostno obravnavo duševnega zdravja, vključno s kriznimi timi.
Št. teme 2.1.3
Naslov teme: Analiza in razvoj področja redkih bolezni v Sloveniji
Cilji:
– podpora izvajanju Načrta dela na področju redkih
bolezni v Republiki Sloveniji,
– epidemiološko spremljanje redkih bolezni, vključno z pridobivanjem podatka o številu bolnikov z redko
boleznijo in razvojem sistema nacionalnega registra za
redke bolezni,
– priprava strokovnih podlag za razširitev programa
presejanja novorojenčkov za redke bolezni,
– oblikovati kazalnike kakovosti oskrbe bolnikov
z redkimi boleznimi,
– oblikovanje mehanizmov celostnega pristopa
k obravnavi redkih boleznih,
– analiza edukacijskih potreb in razvoj ustreznih sodobnih edukacijskih modulov na področju redkih bolezni
za strokovnjake in laično javnost.
Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne
družbene in gospodarske učinke
Tematski sklop 3.1: Kultura
Št. teme 3.1.1
Naslov teme: Kulturni in sistemski dejavniki bralne
pismenosti: primerjalni pregled
Cilji:
– razvijati in promovirati bralno kulturo,
– povečati aktivno vlogo splošnih knjižnic pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture,
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– razvijati jezikovne zmožnosti vseh skupin govorcev s ciljem dviga ravni bralne pismenosti.
Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost
Tematski sklop 4.1: Izobraževanje, raziskovanje in
usposabljanje
Št. teme 4.1.1
Naslov teme: Znanost in raziskovanje kot družbeno-politični, socio-ekonomski, vzgojno-izobraževalni,
motivacijski in kognitivni dejavniki družbenega razvoja
Cilji:
– razvoj in krepitev posameznih znanstvenih disciplin,
– spodbujanje in pospeševanje interdisciplinarnosti,
– družbeno vplivnejša diseminacija znanstveno-raziskovalnih rezultatov,
– popularizacija znanosti.
Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok
in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna
delovna mesta
Tematski sklop 5.1: Izboljšanje kakovosti izobraževanja za večjo ustvarjalnost in inovativnost
Št. teme 5.1.1
Naslov teme: Pravna odgovornost strokovnih delavcev VIZ kot zagotovilo varnega šolskega prostora
Cilji:
– prepoznava položajev, ki indicirajo kazensko odgovornost strokovnih delavcev,
– teoretični modeli in posamezne oblike kazenske
odgovornosti strokovnih delavcev,
– možnosti in meje izključitve odgovornosti strokovnih delavcev,
– priporočila za reševanje navzkrižij pravnih dolžnosti strokovnih delavcev.
Št. teme 5.1.2
Naslov teme: Priprava jezikovnih virov za izvajanje določil Zakona o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja
Cilj:
– priprava jezikovnih virov za poučevanje v obstoječem dvojezičnem modelu vzgoje in izobraževanja,
– priprava strokovnih podlag za Slovar madžarsko-slovenskega jezika kot podlage za poučevanje
v dvojezičnem modelu vzgoje in izobraževanja.
Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov
za doseganje trajnostnega razvoja
Tematski sklop 6.1: Trajnostno upravljanje z naravnimi viri
Št. teme 6.1.1
Naslov teme: Priprava celovite metodologije za popis degradiranih območij v Sloveniji (merila in kriteriji)
in izvedba pilotnega popisa na problemskih območjih
z visoko brezposelnostjo (ZSRR-2), območju pomurskega zakona (ZRPPR 1015) in območju zakona o TNP
(ZTNP)
Cilj:
– vzpostaviti ažurno evidenco DO, da bo možno
ciljno usmeriti ukrepe razvojne podpore, tudi za začetne investicije in na ta način spodbuditi konkurenčnost.
Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti
slovenskega turizma
Tematski sklop 7.1: Razvoj turizma
Št. teme 7.1.1
Naslov teme: Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu
Cilj:
– povečanje kakovosti turističnih produktov in storitev na ravni turističnih ponudnikov, destinacij in na
državni ravni.
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Št. teme 7.1.2
Naslov teme: Analiza stanja, razvojnih potencialov
in razvojnih potreb RS na področju razvoja produktov
»socialnega turizma« in ugotovitve ustreznosti stanja
institucionalnega podpornega okolja za ta namen
Cilji:
– Pridobiti želimo celovito sliko trenutnih možnosti in potencialov uvedbe podpornih modelov socialnega turizma (platforme Calypso) v RS, proučiti obstoječi sistemski okvir in podporno okolje za potrebe
razvoja produktov in storitev t.i. »socialnega turizma«
ter ugotoviti dejanski interes slovenskega turističnega
gospodarstva za razvoj tovrstnih turističnih produktov,
namenjenih predvsem seniorski populaciji, s katerimi
bi se lahko vključili v evropsko Calypso platformo menjave turistov. Evropska komisija je v okviru aktualne
EU turistične politike (2010) razvila projekt Calypso
kot pomoč reševanju problema sezonskosti evropskega turizma. Projekt ne podpira samo ciljev na področju dostopnosti in sezonskosti EU turizma, temveč
se dotika tudi področja zdravja, staranja prebivalstva,
dotika se področja mladih, socialnega vključevanja
ter poizkuša spodbuditi čut in pripadnost evropski
identiteti.
V tem okviru želimo pridobiti celovito analizo stanja,
razvojnih potencialov in razvojnih potreb RS na področju
t.i. »socialnega turizma«, proučiti ustreznost aktualnega
sistemskega podpornega okolja in ugotoviti, kateri so
potrebni novi sistemski ukrepi sektorskih politik, ki bi
omogočili razvoj kakovostnih in mednarodno konkurenčnih produktov in storitev socialnega turizma Slovenije in
vključitev Slovenije oziroma slovenskih turističnih ponudnikov v evropsko platformo Calypso.
– Oblikovati ustrezne sistemske ukrepe za doseganje strateških ciljev aktualne SRST 2012-2016 na
področju konkurenčnosti, dostopnosti in sezonskosti slovenskega turizma in ciljev EU turizma, da se omogoči
potovanja in letovanja tudi tistim družbenim skupinam
evropskih državljanov, ki si sicer tega zaradi različnih
razlogov ne morejo privoščiti, in cilja reševanja problematike evropske turistične industrije zaradi izrazito
sezonskega značaja potovanj v Evropi (pretežno v dveh
sezonah – okrog Božiča in Novega leta ter v dveh poletnih mesecih).
– Spodbuditi konkurenčnost in trajnost turističnega podjetništva, turistične ponudbe in destinacij v RS,
spodbuditi diverzifikacijo turističnih produktov in dvigniti
kakovost turističnih storitev v Sloveniji, povečati število
delovnih mest v sektorju turizem ter povečati prepoznavnost destinacije Slovenija kot seniorjem in drugim
de-privilegiranim družbenim skupinam prijazne turistične
destinacije v srednji Evropi.
Št. teme 7.1.3
Naslov teme: Izdelava modela povezanosti celotne
Slovenije s kolesarskimi potmi
Cilj:
– Cilj je zagotoviti podlage za povezavo vseh tras
kolesarskih poti v Sloveniji, z namenom ustvariti zdravo,
zeleno okolje za turiste in domače prebivalstvo.
Št. teme 7.1.4
Naslov teme: Izdelava modela pridelave hrane za
gostinske ponudnike v lokalnem okolju ter zadostna
oskrba z ekološko pridelano hrano za ponudnike nastanitvenih zmogljivosti in restavracij, ki strežejo ekološko
pridelano hrano
Cilj:
– Cilj je zagotoviti ustrezno pridelavo hrane za potrebe turistične in gostinske ponudbe v Sloveniji, s poudarkom na ekološko pridelani hrani.
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III. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba,
ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem
besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje predpisane
pogoje.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis, so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni
dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih
(CRP), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 41/09 in 72/11) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik
o kriterijih), Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise,
Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa
»CRP 2015« za izvedbo Javnega razpisa v letu 2015 in
v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
(1) 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 projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija,
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.
Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje
raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti
za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta.
Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki
je prijaviteljica projekta. Pogoj mora biti izpolnjen pred
podpisom pogodbe.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
(2) Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo
projekta v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in 3. členom v zvezi z 2. členom
Pravilnika o kriterijih, in sicer:
1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav,
ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila
znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih
letih.
2. Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki
prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih ali ima
dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi,
izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip
2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,
2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno
pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.
Pri določitvi minimalnega števila točk (A1+A2+A3)
iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta se za izračun za oceno A3
upoštevajo podatki za leta 2010 – 2014. Mejna vrednost
vsote A1+A2+A3 za ta razpis je določena v Metodologiji
ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2015
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-15-2.asp.
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3.1. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3
Naravoslovje, tehnika
projekt
projekt do 10 let po dr.
Medicina, biotehnika, družboslovje,
biologija, geologija
projekt
projekt do 10 let po dr.
Humanistika
projekt
projekt do 10 let po dr.

A=A1+A2+A3
4,5
4
A=A1+A2+A3
3
2,5
A=A1+A2+A3
2
1,5

3.2. Vodje projektov se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
A1/2 ≥ 600 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50.
Vodje vseh projektov morajo izpolnjevati pogoj, da
imajo A' več kot 0.
Vodje projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0.1. Ta pogoj ne velja za
podoktorske projekte in za vodje projektov, pri katerih od
zagovora doktorata še ni poteklo 10 let.
4. Izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti določen
z izpolnjevanjem kriterijev določenih v drugem odstavku
2. člena Pravilnika o kriterijih.
5. Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se
lahko pri izpolnjevanju kriterija iz 1. in 3. točke prvega
odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih namesto zadnjih
petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.
Upoštevano obdobje se podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje
upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za
nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela.
(3) ARRS na podlagi podatkov iz SICRIS na dan zaključka razpisa ter ob upoštevanju podatkov iz obrazca
ARRS-RPROG-VPETOST-D-2015 za vodje projektov, ki
niso člani programskih skupin in ki je sestavni del razpisne dokumentacije, preveri izpolnjevanje pogoja glede
ocene A1+A2+A3. Vse prijave, v zvezi s katerimi predlagani vodje dosegajo navedeno vsoto, ARRS posreduje
v ocenjevanje MZ, MK, MIZŠ oziroma MGRT.
(4) ARRS bo za izračun minimalnega števila točk
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidenci RO na dan zaključka javnega
razpisa (A1 in A2). Za A3 bo ARRS za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so bili vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-A-2015 in
ARRS-RPROG-VPETOST-C-2015. Vodje raziskovalnih
projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2015 in ga do petka, 28. 8.
2015 do 14. ure oddajo po elektronski pošti na naslov:
vpetostprogram-2015@arrs.si. Natisnjen in podpisan
obrazec oddajo tudi po pošti hkrati s prijavno vlogo
(in tudi v primeru digitalno podpisane prijavne vloge).
Raziskovalne organizacije s podpisom odgovornih oseb
jamčijo za točnost podatkov, navedenih v obrazcih iz te
točke javnega razpisa.
Trenutno vrednost ocen A1, A2 in A3 si lahko prijavitelji ogledajo na spletnih straneh SICRIS pod rubriko
Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

Kadar je raziskovalna organizacija v vlogi razdeljevalca projektnih sredstev izven ARRS (grantholder),
se sme v A3 šteti le lastno porabo sredstev (delež, ki ga
prerazporedi drugim partnerjem projekta, se ne šteje).
Upoštevana sredstva iz gospodarstva morajo biti ustvarjena kot kumulativni neto priliv iz gospodarske družbe
na RO – to pomeni, da sme RO uveljaviti kot sredstva
iz gospodarstva le razliko med prihodki in odhodki, ki jih
je ustvarila v poslovanju s posameznim gospodarskim
subjektom v povezavi s projekti za gospodarstvo in drugimi manj zahtevnimi sodelovanji z gospodarstvom, ki
se upoštevajo za A3.
(5) V primeru, da projekt prijavlja podoktorand,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v
nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo
raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega
odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso
potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno
objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število
točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti
v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja
z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Podoktorand
mora imeti opravljen zagovor doktorata do 2012.
Vodja, ki prijavlja raziskovalni projekt kot podoktorand, mora izpolnjevati pogoj, da ima A' več kot 0.
Če je podoktorand 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
izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena Pravilnika
o kriterijih.
Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici
do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas
trajanja podoktorskega projekta.
Ne glede na to, da vodja projekta izpolnjuje pogoje
kot podoktorand, projekta ne more izvajati sam, ampak skupaj s projektno skupino, ki jo navede v prijavni
obrazec.
(6) Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RPROJ-CRP-Prijava-2015–Predlog raziskovalnega projekta v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015. Prijavitelji, kjer v prijavi kot
izvajalec ali soizvajalec nastopa gospodarska družba,
morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2014-1 z dne
26. 9. 2014, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROG-CRP-DP/2015.
V. Kriteriji in merila za izbor projektov
(1) Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji
kriteriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga
projekta ter izvedljivost predloga projekta.
(2) Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrobneje določeni z Metodologijo ocenjevanja in izbora
prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« za izvedbo javnega
razpisa v letu 2015, ki je skupaj z ocenjevalnim listom
sestavni del razpisne dokumentacije.
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VI. Čas trajanja projektov
(1) Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10.
2015.
(2) Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev.
Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.
VII. Odločitev o izboru in financiranju projektov in odločitev o pritožbi zoper sklep: ugotovitveni Sklep o izboru
projektov na razpis CRP 2015 sprejme direktor ARRS
po predhodnem sprejemu delnih Sklepov o izboru projektov s strani MZ, MK, MIZŠ, MGRT in ARRS. O ugovoru
zoper Obvestila o rezultatih izbora prijav, katerega predmet ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje
prijav niti ocena prijave, odloči Upravni odbor ARRS.
VIII. Okvirna višina sredstev
(1) Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo predmetnega razpisa je 870.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARRS.
(2) Okvirna višina sredstev po financerjih za celotno
obdobje trajanja projektov:
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije:
Ministrstvo za zdravje:
Ministrstvo za kulturo:
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport:
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo:

435.000,00 EUR
150.000,00 EUR
20.000,00 EUR
140.000,00 EUR
125.000,00 EUR

IX. Prijava na javni razpis
(1) Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga
na obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2015 izpolnjuje na
spletnem portalu ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco agencije, skrbniki
spletnega ARRS eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.
(2) Prijava na spletni portal eObrazci je možna na
dva načina:
1. z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
2. 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).
(3) Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točke 1., 11., 12., 21.1., 21.2. in 21.3. pa tudi v angleškem jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene
v obeh jezikih).
X. Način, oblika in rok za predložitev prijav
1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
(1) Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-JR-Prijava/2015- na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če
je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta). Za pravočasno se šteje prijava, ki je
izpolnjena in digitalno podpisana ter oddana na spletni
portal ARRS eObrazci do petka, 28. 8. 2015 do 14. ure.
(2) Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do
preobremenjenosti strežnika.
2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
(1) 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-
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roma pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega
projekta in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za CRP«
in obvezno oznako prijave (ARRS-CRP-JR/2015-/...),
ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal
ARRS eObrazci do petka, 28. 8. 2015 do 14. ure in v pisni
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike petka, 28. 8. 2015 do 14. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi tiste prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije petka, 28. 8. 2015 (poštni žig).
3. Popolnost prijave
(1) Prijava, ki je oddana na predpisanem obrazcu
in v predpisani obliki (točka (X.1.) – elektronska; točka
(X.2.) – elektronska in pisna) se šteje za popolno, če
vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)
(Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
XI. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo v torek, 1. 9. 2015 ob 9. uri na sedežu Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku
dostavljene in pravilno označene prijave.
XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izbiri predvidoma v roku 60 dni od zaključka razpisa.
XIII. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
(1) Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije dostopna na spletni strani, www.arrs.si
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
(2) Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije oziroma na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, pri Ljiljani
Lučič, po tel. 01/400-59-13.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 014-11/2014-18

Ob-2641/15

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave,
št. 14/2003) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo
(spletna stran: www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni
sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil
za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju
Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal,
Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko
in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in
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srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za
izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev.
Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi
izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter
širitvi in obnovi dejavnosti.
Skupna
višina
razpisanih
sredstev
je
1.600.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja
podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki
so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.
V okvir mikro, malih in srednjih podjetij po tem
razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in
manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milj. EUR in/ali bilančna vsoto, ki ne presega 43
milj. EUR.
Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12.
preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo
leto.
Za podjetja ustanovljena v letu 2015 in kasneje velja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in
izkaza poslovnega izida, od dneva ustanovitve podjetja
do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec
oddaje vloge na Javni sklad.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju, se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, na zadnji dan preteklega meseca, glede
na mesec oddaje vloge na Javni sklad.
Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju, kolikor je ta
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja in investicijo
na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda,
Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih: a) ribištvo in akvakultura; b) pridelava kmetijskih proizvodov; c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo v primerih,
kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ter
kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce); d) cestno prometni
sektor (kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti povezane z izvozom, če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
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– ki nimajo v celoti izpolnjenih finančnih in drugih
obveznosti do sklada;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine
osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve
do podjetnika (s.p.);
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot
50 % lastniški delež oziroma glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno oziroma
fizično osebo, pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za
isto investicijo.
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013)
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči dodeljena »enotnemu podjetju« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče
proračunsko leto), ne glede na to iz katerih javnih virov
(občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena. Kolikor
gre za »enotno podjetje«, ki deluje v cestno prometnem
sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih
let ne sme presegati 100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje«
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma
so najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v družbeni pogodbi ali
statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a)
do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih
podjetij prav tako veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo »de minimis« se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna
pomoč.
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma sklenitve pogodbe. Prosilec se lahko prijavi samo
z eno vlogo.
2.2. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– ohranitev obstoječih delovnih mest – (po zaključku investicije se preverja uresničitev napovedi o zaposlitvah, v času od 1 do 3 leta, po realizaciji investicije;
izhodišče je stanje zaposlenih ob prijavi iz „Izjave o zaposlenih“; termin za zaključek investicije oziroma predložitev dokazil o namenski porabi posojila se opredeli
v posojilni pogodbi),
– zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in
zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.
2.3. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
– Materialne investicije – stroški za:
– nakup opreme,
– gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora,
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– komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
– nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz druge in tretje alinee tega odstavka
(upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo
največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
– Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja
in nepatentiranega tehničnega znanja);
– Stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom
– nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev
(upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15 % vseh upravičenih stroškov).
Med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih
sredstev.
Stroški davka pri materialnih in nematerialnih investicijah niso upravičen strošek.
Stroški davka pri obratnih sredstvih so upravičen
strošek.
2.4. Posojilni pogoji:
A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja
podjetja
Obstoječe mikro in malo podjetje je podjetje, ki je
registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge
in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu.
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera
je 0 %.
Odplačilna doba posojila:
– odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij
je vključen v odplačilno dobo) ali
– odplačilna doba 9 let, 1 leto moratorija (moratorij
je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno
garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim
instrumentom zavarovanja oziroma kombinacijo le-teh,
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih
obveznosti. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme
biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške
zavarovanja posojila poravna posojilojemalec po tržni
tarifi.
B. Posojila za mikro in mala podjetja s statusom
začetnika
Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge
in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu, vsaj zadnja dva
meseca pred vložitvijo vloge.
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera
je 0 %.
Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let,
1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno
dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno
garancijo, zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim
instrumentom zavarovanja oziroma kombinacijo le-teh,
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih
obveznosti. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme
biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila.
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Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške
zavarovanja poravna posojilojemalec po tržni tarifi.
2.5. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne
pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se praviloma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca, za
namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi
prispeli na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški,
nastali od 1. 1. 2015. Rok za zaključek investicije oziroma predložitev dokazil o namenski porabi posojila je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi.
Posojilo se ne odobri za refundacijo dolgoročnega
bančnega kredita ali leasinga !
3. Merila za izbor končnih prejemnikov
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa bo ocenila komisija za dodelitev sredstev,
na osnovi meril.
Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna (projekcija zaposlitev v času od 1
do 3 let po realizaciji investicije, lastna udeležba, vrsta
investicije, vpliv na okolje, neposredna prodaja izven
trga RS, tržna naravnanost, status podjetja).
– Analiza finančnega položaja podjetja (finančno
ravnotežje, finančna moč, finančno posredniški položaj,
plačilna sposobnost: dolgoročna, kratkoročna).
– Kvalitativna (ocena na podlagi vloge/poslovnega
načrta, ki prikazuje ekonomsko upravičenosti investicije,
glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta,
upoštevaje finančni položaj podjetja. Komisija lahko pri
končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so
npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja/investicije.
– Zavarovanje (stvarno in realno zavarovanje glede
na višino posojila).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga, ki je iz kvantitavne ocene(A) prejela 40 ali
več točk od 90, preide v analizo finančnega položaja
podjetja(B) in kvalitativno ocenjevanje(C). V primeru,
da je vloga prejela manj kot 40 točk iz kvantitativne
analize, takoj pridobi negativno mnenje in ne more
pridobiti posojila javnega sklada. Na podlagi analize
finančnega položaja podjetje pridobi podporno bonitetno oceno od S.BON 1 do S.BON 10d, kjer je S.BON
1 najboljša in S.BON 10d najslabša bonitetna ocena. Analiza finančnega položaja se smiselno upošteva
v kvalitativni oceni. Na podlagi opravljene kvalitativne
analize (ocena ekonomske upravičenosti, glede na
tržišče in realnost izvedbe), vloga pridobi pozitivno ali
negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev si pridržuje pravico,
da vloge prijaviteljev, katerih bonitetna ocena ne izkazuje zmožnosti vsaj povprečnega poravnavanja posojila zavrne, ne glede na število dobljenih točk v okviru
kvantitativne analize.
V primeru, da sredstva ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem se dodelijo sredstva
tistim vlogam, ki dosežejo več točk po kvantitativnih
merilih.
Kolikor več vlog doseže enako število točk iz kvantitativnih meril se prednostno obravnava vloge, ki so
prejele več točk iz merila projekcija zaposlitev 1-3 leta
po realizaciji investicije, nato merilo neposredne prodaje
izven trga RS, nato se upošteva merilo lastne udeležbe
prijavitelja, nato tržna naravnanost, nato vrsta investicije, nato status podjetja in nazadnje merilo vpliv na
okolje.
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4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za podjetniške investicije.
2. Poslovni načrt oziroma investicijski program
(samo za investicije nad 25.000 EUR).
3. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz
bilančnega dobička/izgube za preteklo leto, oddano na
AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2015 oziroma kasneje predložijo računovodske izkaze za obdobje, od
dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega
meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega
dokazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum
oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi
računovodskimi izkazi – AJPES):
a. S.BON – 1 – gospodarske družbe, samostojni
podjetniki,
b. S.BON – 2 – gospodarske družbe, samostojni
podjetniki, s statusom začetnika, pri katerih še ni nastopila obveznost oddaje letnega poročila Ajpes-u.
5. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše
od 30 dni.
6. Popisni list prejetih posojil, potrjen s strani
banke/leasingodajalca.
7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji
dan preteklega meseca, glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
8. Podjetja s statusom začetnika: Potrdilo o izplačevanju plač za zadnja dva meseca z dokazili o nakazilih (za dokazilo o izplačevanju plač je potrebno predložiti
obračune plač za zadnja 2 meseca ter potrdila o izplačilu plač/plače in vseh davkov in prispevkov iz naslova
plač. Za s.p. in enoosebne družbe je za doseganje tega
pogoja potrebno predložiti obračune in potrdila o plačilu
prispevkov za navedeno obdobje).
9. Dokazilo Gurs-a o vrednosti nepremičnine, ki
bo predmet zastave in/ali kupoprodajna pogodbo in/ali
cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki bodo
urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
10. Dokazila glede na vrsto investicije:
– nakup opreme – pred(račun) ali kupoprodajna
(pred)pogodba,
– nakup zemljišča – lokacijska informacija in kupoprodajna (pred)pogodba,
– komunalno opremljanje zemljišča – lokacijska
informacija in (pred)račun oziroma (pred)pogodba,
– nakup poslovnega prostora- kupoprodajna
(pred)pogodba,
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov –
lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje ter
(pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradb. del,
– nakup patenta, licence in drugih pravic – kupoprodajna (pred)pogodba,
– obratna sredstva – (pred)račun, (pred)pogodba.
11. Izjava o povezanih podjetjih-enotno podjetje.
12. Izjava o kumulaciji pomoči.
13. Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 13.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila ter opravi ogled v prostorih
prosilca/investitorja.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do
dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu
oziroma najkasneje do vključno 15. 6. 2016. V primeru,
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da bodo sredstva porabljena pred 15. 6. 2016 bo Javni
sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 15. 6. 2016 ali po objavi zaprtja
razpisa se kot prepozne zavržejo.
Roki za prijavo so: 10. 8. 2015, 30. 10. 2015, 31. 1.
2016, 30. 4. 2016, 15. 6. 2016.
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 3 delovnih dni,
od navedenega datuma za prijavo.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo do roka prijave, je poštni žig odtisnjen na ovojnici; v primeru osebne
izročitve pa datum vpisan na ovojnici pošiljke.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne
vloge in podala predlog upravi v odločanje. Uprava bo
sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh, od posameznega roka za prijavo. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo
popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
v roku dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnem naslovu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in
spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci
na sedežu sklada ali po tel. 05/33-50-173, 05/33-50-105,
05/33-50-158.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad
malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, s pripisom: Ne odpiraj – Razpis neposrednih posojil 2014 – podjetniške investicije ali osebno oddajte v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica,Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, soba št. 36/I. nadstr.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Št. 430-37/2015-01

Ob-2646/15

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1
Parc. št. 137/3, v izmeri 888 m2, k.o. 1885 – Potoška vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 32.500,80 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 280,60 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 833/4, v izmeri 161 m2, k.o. 388 – Rogoznica, osnovna namenska raba: območje poselitve, izklicna
cena zemljišča znaša 7.856,80 EUR (v izklicno ceno
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine
znaša 289,63 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču stoji objekt (stavba št. 875), ki ni last prodajalca in
ni predmet prodaje. Zemljišče je obremenjeno s služnostjo (ID omejitve 14523803).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 357/10, v izmeri 71 m2, parc. št. 357/11,
v izmeri 20 m2, parc. št. 357/12, v izmeri 55 m2, parc.
št. 357/14, v izmeri 416 m2, parc. št. 357/17, v izmeri
31 m2, parc. št. 357/19, v izmeri 6 m2, parc. št. 357/21,
v izmeri 67 m2 in parc. št. 359/3, v izmeri 92 m2, vse k.o.
1000 – Levec, osnovna namenska raba: stavbna zemljišča, izklicna cena za zemljišča znaša 24.043,76 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine
se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin
znaša 292,80 (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 423/0, v izmeri 2208 m2, k.o. 1958 – Brezovica, osnovna namenska raba: območje stanovanj,
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izklicna cena zemljišča znaša 156.238,08 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 329,40 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1074/17, v izmeri 376 m2, k.o. 1485 – Gotna
vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena zemljišča znaša 30.275,52 EUR (v izklicno
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 324,50 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na
zemljišču stojita dva objekta (stavba št. 756 in stavba
št. 757), ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje.
Zaporedna št. 6
Parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5,
v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2,
vse k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba:
stavbna zemljišča, izklicna cena za zemljišča znaša
845.094,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve
nepremičnin znaša 351,48 (z vključenim 22 % DDV).
Zemljišča so obremenjena z zakupom.
Zaporedna št. 7
Parc. št. 133/6, v izmeri 58 m2, k.o. 1885 – Potoška
vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 2.122,80 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 305,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 1007/34, v izmeri 266 m2 in parc. št. 1011/9,
v izmeri 6940 m2 obe k.o. 996 – Žalec, osnovna namenska raba: stavbna zemljišča, izklicna cena za zemljišči
znaša 571.435,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 %
DDV). Nepremičnini se prodajata v kompletu. Strošek
cenitve nepremičnin znaša 361,38 (z vključenim 22 %
DDV), strošek parcelacije pa znaša 359,30 (z vključenim
22 % DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 993/0, v izmeri 2549 m2, k.o. 1599 – Nemška Loka, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče,
izklicna cena za nepremičnino znaša 62.759,24 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve
nepremičnine znaša 722,74 EUR (z vključenim 22 %
DDV). Na zemljišču stoji objekt (stavba št. 64), ki se
prodaja skupaj z zemljiščem. Nepremičnina je obremenjena z zakupom.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 31. 7. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-37/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
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Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki
so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo
varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo moral izbrani ponudnik za nepremičnino s parc. št. 1074/17,
k.o. 1485 – Gotna vas in nepremičnino s parc. št. 993/0,
k.o. 1599 – Nemška Loka pridobiti tudi soglasje pristojne
organizacijske enote Ministrstva za obrambo.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine
v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba
razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži
njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek
overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, strošek predhodnih parcelacij, vse stroške v zvezi
z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice v korist
kupca in morebitne druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist
kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje
zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe
namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se
z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti
zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč,
ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb.
Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so
zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so
stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo
kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 8.
2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2649/15
Na podlagi 1. člena in 3. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske
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jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa
dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2015 sprejetega na 8. seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 25. 3. 2015 in
Sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35602-8/2015
z dne 7. 5. 2015, objavlja Javni zavod Park Škocjanske
jame, Slovenija,
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem
parku Škocjanske jame v letu 2015
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmeta razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja za vasi Betajna, Matavun in Škocjan.
III. Višina in namen sredstev: v skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov
JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju
JZ PŠJ) je višina razpoložljivih sredstev namenjenih za
sofinanciranje projektiranja in izgradnje kanalizacijskega
omrežja 18.500,00 EUR.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobi vlagatelj, ki:
– je fizična ali pravna oseba, ki bo izvedla ustrezno
in celovito rešitev projektiranja in izgradnje kanalizacijskega omrežja.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vlagatelji, ki pripravijo celovito
ponudbo in bodo pripravili najustreznejšo dolgoročno
rešitev odvajanja in čiščenja kanalizacijskih voda.
V primeru da bo prispelo več vlog, se sredstva
dodelijo vlagatelju, ki bo pripravil najustreznejšo rešitev odvajanja in čiščenja kanalizacijskih voda, ki bo
vključevala vse že izvedene in načrtovane investicije
(biološke čistilne naprave, male čistilne naprave), vse
obstoječe vode in komponento razvoja in rasti na zadevnem območju.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati: izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja in
gradbenega dovoljenja: izbrani vlagatelj (v nadaljnjem
besedilu: upravičenec) se zaveže, da bo v postopku
izgradnje kanalizacijskega omrežja v skladu z zakonodajo RS pridobil kulturnovarstveno soglasje in gradbeno
dovoljenje, če bo le-to potrebno.
VIII. Oddaja prijave: prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova vlagatelja na hrbtni strani
kuverte in napisom »Prijava na javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem parku Škocjanske
jame – kanalizacija« in napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Prijavitelji
lahko oddajo prijavo na upravi parka: Park Škocjanske
jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je
štirinajst dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na
upravi JZ PŠJ.
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela petnajsti dan
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob 14. uri, na
upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji
delovni dan.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse vlagatelje obvestil najkasneje v osmih dneh, ko bo direktor
zavoda na predlog komisije s sklepom odločil o prejemniku in višini dodeljenih sredstev.
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Na sklep direktorja se vlagatelj lahko pritoži v sedmih dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči
svet zavoda v roku štirinajst dni.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev: z upravičencem bo javni zavod Park Škocjanske jame sklenil
pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do sredine
meseca avgusta 2015. Sredstva bodo nakazana na
transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za projektiranje in izgradnjo kanalizacijskega
omrežja v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan. Pogodba o dodelitvi sredstev bo vsebovala določbo, da mora
prejemnik sredstev s projektiranjem začeti v letu 2015 in
dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do konca
leta 2017.
V primeru, da upravičenec del ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija ugotovila, da so dela slabo
in nekvalitetno izvedena, bo upravičenec moral nakazana sredstva vrniti na transakcijski račun JZ PŠJ skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev do dneva vračila.
V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma da bo upravičenec
moral zaradi neizvedbe del ali zaradi slabe in nekvalitetne izvedbe del nakazana sredstva vrniti na transakcijski
račun JZ PŠJ, bo o ostanku in porabi sredstev odločal
Svet zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji.
XIII. Prehodne in končne določbe: z objavo tega
razpisa preneha veljati točka II. c javnega razpisa za
razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem
parku Škocjanske jame v letu 2015, objavljenega v UL
dne 29. 5. 2015, in z njo povezane določbe istega razpisa.
XIV. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta
javni razpis in obrazec za prijavo na voljo na sedežu
JZ PŠJ in na spletni strani JZ PŠJ, kjer bo objavljen
najmanj 14 dni.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri
Marku Požarju, na tel. 05/70-82-110.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
Št, 603-0002/2015-201

Ob-2631/15

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o vrednotenju
mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na
Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na
Koroškem za leto 2015, v okvirni višini 5.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo
izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in
projektov.
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3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in
projektov, ki:
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge
obšolske dejavnosti,
– vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih,
– vključujejo informativna središča in druge oblike
informiranja ter svetovanja mladim,
– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja
drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski
programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru
ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje
odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj
znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna
vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in
projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva,
zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije,
ki so nosilci programov in projektov, namenjenim izključno mladim med 15. in 29. letom. Sofinanciranji se mladinski programi oziroma projekti, ki so ovrednoteni višje.
4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na
Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let, kot je
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev
iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.
4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo
imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
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5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, znaša 5.000 €
6. Merila in kriteriji za izbor
Pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov
lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Ravne na Koroškem Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na
oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih
finančnih sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.
8. Razpisni rok: razpis se prične 17. 7. 2015 in se
zaključi 18. 8. 2015.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor programov oziroma
projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 18. 8. 2015 oddati
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – mladina 2015«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem,
tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 19. 8. 2015, ob 15. uri, na
sedežu Občine Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 330-23/2015

Ob-2632/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13, ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS-A), določil
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Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka
o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 9/15) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov društev ali zvez
na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane,
gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Krško
v letu 2015
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno
dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin, povezanih z razvojem podeželja,
Podpora je namenjena za izvedbo:
– predstavitev dejavnosti društva: (zloženke, različne publikacije);
– organizacija, stroški izvedbe in predstavitev na
prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena;
– materialnih stroškov, najem prostorov.
Cilja ukrepa sta:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri
njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
2. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2015 v okvirni višini
9.000 EUR na proračunski vrstici – 5002 – 4120.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in
interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva,
čebelarstva, prehrane, razvoja podeželja in gozdarstva,
združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine
Krško in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge,
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.
4. Rok za črpanje sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa
dela društva:
a. število članov društva,
b. program dela društva.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril
za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih
upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
7. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih
stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva
bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.
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8. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
– prijavni obrazec, izjava o številu članov,
– kopija odločbe o vpisu društva v register društev
z vsemi naknadnimi spremembami.
– pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2015, potrjen na občnem zboru
društva.
– pregledno realizacijo programa za leto 2014, potrjeno na občnem zboru društva.
– izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega
razpisa.
– izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in
mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva v obdobju od zaključka javnega razpisa
v letu 2014, do zaključka javnega razpisa za leto 2015.
9. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15. 9. 2015,
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj« javni
razpis – programi društev na področju kmetijstva«.
10. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je
5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni,
se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
se kot prepozne zavržejo.
11. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev pooblaščena oseba s strani župana Občine
Krško, s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega
roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu
pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena
sredstva bodo izplačana v letu 2015, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi
zahtevka.
Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba, morata biti dostavljeni na Občino Krško
najkasneje do 16. 11. 2015.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
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Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-2661/15
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in
inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/15) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015
(MUV, št. 04/06, 12/15)
razpis
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve
brezposelne osebe v Mestni občini Maribor
za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim
osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki
so pred samozaposlitvijo bile prijavljene pri Zavodu za
zaposlovanje RS kot brezposelne osebe neprekinjeno,
vsaj 90 dni neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve. Termin »prijava pri Zavodu pred samozaposlitvijo«
pomeni, da se samozaposlitev realizira neposredno iz
Zavoda brez vsake prekinitve med odjavo registrirano
brezposelne osebe pri Zavodu in registracijo dejavnosti.
Poleg tega pogoja morajo izpolnjevati še naslednje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine
Maribor;
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ali pa na podlagi Zakona o zavodih,
samozaposlitev v obdobju od 24. maja 2014 do 31. avgusta 2015;
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko
ter zdravstveno zavarovanje za delovni/zavarovalni čas
40 ur na teden;
– vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora
ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 12 mesecev, najkasneje do 31. 12. 2016 pa mora
prejemnik občini predložiti končno poročilo, v katerem
bo poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti
realizacije samozaposlitve.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za
namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih
sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Maribor za leto 2015 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja, v skupni višini
212.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni
upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec znaša
do 10 minimalnih mesečnih plač. Maksimalna višina
sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec, ki
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opravlja obrtno dejavnost v skladu z Uredbo o obrtnih
dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/13) je do 5 minimalnih
mesečnih plač.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno ponedeljka, 31. 8. 2015.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo (vsebina mora biti urejena po zaporedju od številke 1 do
številke 10) je potrebno v zaprti kuverti osebno dostaviti
ali poslati priporočeno po pošti. Na kuverti mora biti obvezno nalepljen obrazec 04 za kuverto z vpisanimi podatki (ime in priimek ter polni naslov pošiljatelja izpolnite
čitljivo z velikimi tiskanimi črkami).
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno
oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do
vključno 31. 8. 2015 do 15. ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 31. 8.
2015. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se
kot prepozne s sklepom komisije zavržejo.
V. Odpiranje in obravnava prijav
Za formalno popolno prijava se šteje prijava z vsemi
potrebnimi dokazili, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v sprejemno pisarno. Kolikor bo prijava nepopolna,
bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev
označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za samozaposlitev«. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in
ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev
za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju mestne uprave. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo
upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do
31. 10. 2015. Na sklep je v roku 8 dni od njegovega prejema možna pritožba pri županu Mestne občine Maribor.
Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.
Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim
upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in pravicah. Če se v roku 8 dni upravičenec ne oglasi na podpis
pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na račun upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti pogodbe. Pogodba
je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
VI. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času
uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14,
pritličje.
Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »Razpisi in javne
objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno
Turk, tel. 22-01-386, ali pišete na elektronski naslov:
helena.turk@maribor.si, z navedbo »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 410-0019/2015-3

Ob-2662/15

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2014),
Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Ura-
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dno glasilo slovenskih občin št. 21/2015) in Sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača – za
leto 2015, objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev
različnih programov v Občini Divača – za leto 2015
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ne-programskih stroškov izvajalcem različnih programov, ki delujejo na območju
Občine Divača.
Ne-programski stroški so tisti stroški, ki so nujno
potrebni za izvedbe programov oziroma dejavnosti. Do
sofinanciranja so po tem razpisu upravičeni naslednji
stroški: stroški najemnin, stroški komunalnih storitev
(odvoz odpadkov), stroški energentov (porabe električne
energije in ogrevanja), stroški porabe vode.
Po tem razpisu so predmet sofinanciranja ne-programski stroški, ki niso zajeti v strošku izvedbe programa.
3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo: izvajalci programov na področju športa, turizma in kulture.
4. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Upravičenci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 3. točke
tega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje registrirane
dejavnosti;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki delovanja;
– razpolagajo z ustreznimi pogodbami o najemu
prostora za opravljanje svoje dejavnosti na območju
Občine Divača;
– razpolagajo z ustreznimi računi za neprogramske
stroške, ki so povezani z izvajanjem njihove registrirane
dejavnosti.
V primeru, da se posamezen program izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom Občine
Divača, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje
tega programa lahko izbran izvajalec, ki nima sedeža
v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višini razpisanih sredstev za leto 2015 znaša 10.000,00 EUR od tega:
– 2.000,00 EUR za področje turizma,
– 4.000,00 EUR za področje kulture in
– 4.000,00 EUR za področje športa.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Divača, in sicer:
– Za turizem na proračunski postavi 14030503
Sredstva za delovanje turističnih društev – najemnine,
uporabnine, obratovalni stroški,
– Za kulturo na proračunski postavki 18030303
Sredstva za delovanje kulturnih društev – najemnine,
uporabnine, obratovalni stroški in
– Za šport na proračunski postavki 18050003 Sredstva za delovanje športnih društev – najemnine, uporabnine, obratovalni stroški.
6. Merila za izbor
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva
maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj
z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje september
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preteklega leta (leto 2014) do septembra tekočega leta
(leto 2015).
Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.
7. Obrazci za pridobitev sredstev
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Občini
Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri svetovalcu za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni
strani Občine Divača, na naslovu: www.divaca.si.
Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol, na tel. 05/7310-938.
8. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je
potrebno vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu
napis »Ne odpiraj – vloga za razpis za sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in
polni naslov vlagatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge oddane do vključno
zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno
po pošti.
9. Rok za predložitev vlog: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti na Občino
Divača osebno ali po pošti do 15. 10. 2015.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vloge odpira in ocenjuje komisija, imenovana
s sklepom župana.
Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 3 dni od prejema poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Komisija opravi strokovni pregled vlog ter jih ovrednoti. Predlog prejemnikov sredstev se predloži v podpis
županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje
odločitve o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev. Sklep
o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev
vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli najkasneje v roku
osmih dni po njegovem sprejemu. Zoper sklep je možna
pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi upravičenci.
Z izbranim upravičencem bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Občina Divača
Ob-2675/15
Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju
ZJZP) in 8. člena Akta o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta »Vzpostavitev sistema ogrevanja
javnih objektov v lasti Občine Destrnik v obliki energetskega pogodbeništva« (Uradni vestnik Občine Destrnik,
št. 7/2015, 8/2015 – popr.) Občina Destrnik, Vintarovci
50, 2253 Destrnik, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za podelitev koncesije za energetsko
pogodbeništvo v objektih Občine Destrnik
1. Koncedent: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253
Destrnik.
2. Predmet razpisa: izvajanje storitev energetskega
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja
prihranka energije in oskrbe z energijo v objektih koncedenta.
3. Objekti v lasti Občine Destrnik, kjer se bo izvajala
koncesija: Osnovna šola Destrnik, Vrtec Destrnik, Volkmerjev dom kulture, Občinska stavba, Objekt zdravstveni in gasilski dom. Območje izvajanja se lahko razširi na
dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo programski
zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za obdobje 20 let od pričetka izvajanja glavne
storitve, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno
z določbami koncesijskega akta.
5. Vrsta postopka izbire koncesionarja: koncedent
bo izbral koncesionarja ob upoštevanju določb III. poglavja ZJZP.
6. Izpolnjevanje pogojev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
7. Pogoji za predložitev skupne vloge: vlogo lahko
skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. V primeru skupne vloge, mora taka vloga vsebovati
ustrezne navedbe v obrazcu »Vloga« in sklenjeno partnersko (konzorcijsko) pogodbo, ki bo stopila v veljavo
v primeru izbire zadevnega vlagatelja za koncesionarja
in vsebuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe
(skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog,
bodo vse vloge takšnega vlagatelja oziroma povezanih
družb izločene iz postopka oddaje javnega razpisa. Prav
tako bodo iz postopka oddaje javnega razpisa izločene
vse vloge, pri katerih isti vlagatelj oziroma z njim povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni vlagatelj,
drugič pa kot eden od vlagateljev v skupnem nastopu.
Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe odda(jo)
samostojno vlogo ali če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, takšen vlagatelj
oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati
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v drugih vlogah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno
vrednost del bi takšen vlagatelj opravil kot podizvajalec
v drugi vlogi.
8. Merila
Vloge kandidatov bodo ocenjene skladno z naslednjimi merili:
– neto sedanja vrednost prihrankov v celotni pogodbeni dobi: maksimalno število točk 50,
– odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih
prihrankih: maksimalno število točk 20,
– število predloženih referenčnih potrdil o referenčnih delih, ki zajemajo glavno storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov toplotne in električne energije
na objektih v javni lasti s trajanjem pogodbene oziroma
koncesijske dobe najmanj 10 let, pri čemer se v merila
ne štejejo tista, ki so potrebna za izpolnitev pogojev:
maksimalno število točk 20,
– ponujen rok za dokončanje pripravljalnih storitev,
ki so potrebne za zagotavljanje prihrankov energije in
oskrbe z energijo: maksimalno število točk 10.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
razpisna dokumentacija je zainteresiranim kandidatom
na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS v sprejemni pisarni Občine Destrnik ali na spletni
strani Občine Destrnik: www.destrnik.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati preko
e-pošte: obcina.destrnik@destrnik.si.
10. Prijava na razpis: vloga kandidatov na razpis
mora biti pripravljena in oddana skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije, pri čemer se zahteva, da so
vsi zahtevani dokumenti in priloge izpolnjene, kot to
zahtevajo navodila posameznega obrazca ali kot izhaja
iz njihovega besedila. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno
izpolnjen obrazec »Ovojnica«.
11. Rok za oddajo vloge: vloge morajo ne glede na
način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na sedež
koncedenta najkasneje do 7. 8. 2015 do 10. ure, sicer
se bodo štele za prepozno prejete.
12. Odpiranje vlog in izdaja odločitve: Javno odpiranje vlog bo 7. 8. 2015 ob 10.30, na naslovu sedeža koncedenta. O odločitvi o izbiri koncesionarja bodo
vlagatelji pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od
dneva odpiranja vlog.
Občina Destrnik
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Razpisi delovnih mest
Št. 705-327/2015/3

Ob-2644/15

Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10,
26/11, 14/12, 17/13 – odločba US:U-I-79/12-15, 53/14 in
58/14 – odločba US:U-I-148/13-15; v nadaljevanju: ZIZ),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
3 prosta mesta izvršitelja s sedežem na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani;
1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ima zaključeno 4 letno srednješolsko izobrazbo,
z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga
je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka
prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega
je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in
zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih,
ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni
list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni
zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz
prve, druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje
za imenovanje, opravi minister za pravosodje, pri čemer
upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in

oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek
283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3,
Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2645/15
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12
– ZUJF) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrepolje, Občina
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
»Tajnik občine«
V besedilu uporabljeni izrazi napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal
delo: v prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je
določeno, da se naloge opravljajo na položajnem delovnem mestu v nazivu podsekretar.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas
(5 let) s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega tujega jezika,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba
s specializacijo oziroma magisterijem,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v
primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje
v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima
opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe,
ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Kandidat bo delovne
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izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
(13. točka prvega odstavka 6. člena ZJU).
5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
(iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje
izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih – datum
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri
posameznem delodajalcu ter kratek opis dela);
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz
upravnega postopka, potrdila o opravljenem obveznem
usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte in pete alineje te točke).
Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če
kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti
ustrezna dokazila. Priložitev dokazil je zaželena.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe,
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
6. Kratek opis dela:
– neposredno vodenje občinske uprave (v nadaljevanju OU), organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in
nadzor dela v občinski upravi;
– odločanje o zadevah iz delovnega področja OU;
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog
v OU;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in
ključne projekte;
– odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter
vodenje postopkov na drugi stopnji;
– razporejanje dela med delavce občinske uprave
in skrb za delovno disciplino;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– koordiniranje priprave gradiva za seje OS, skrb
za realizacijo sklepov;
– skrb za zakonitost, učinkovitost in smotrnost opravljanja nalog v OU;
– zagotavljanje razvoja področij dela in postavljanje
standardov za boljše delo;
– skrb za izobraževanje in strokovno napredovanje
zaposlenih;
– predstavljanje in zastopanje občine v skladu
s statutom;
– sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših analiz,
informacij in drugih gradiv v občinski upravi;
– pomoč pri podajanju informacij javnega značaja;
– sodelovanje pri pripravi gradiv za seje Statutarno
pravne komisije, Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter NO;
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– izvedba nalog na področju zahtevnih javnih naročil in izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim
izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih
naročil;
– priprava najzahtevnejših prijav na državne in druge razpise;
– izvajanje nalog na področju kmetijstva in turizma;
– vodenje, priprava in izvajanje sistematičnega pristopa varstva pri delu in politike varstva pri delu;
– izvajanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu
župana.
7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki. Prijava se
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za prosto delovno mesto tajnik občine«. Prijava se lahko pošlje
tudi v elektronski obliki na naslov: zupan@dobrepolje.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 14 dni od objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje. Razpis bo objavljen tudi na spletni
strani Občine Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
O izbiri uradnika na položaj bo izdan sklep o izbiri, ki bo
vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
8. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.
dobrepolje.si. Obravnavane bodo samo popolne in pravočasne prijave (24. člen Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10,
v nadaljevanju Uredba). Skladno z določilom 21. člena
Uredbe se v izbirni postopek ne uvrstijo kandidati, ki ne
izpolnjujejo natečajnih pogojev.
9. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem
posreduje Janez Pavlin, župan, na tel. 031/422-657,
e-pošta: zupan@dobrepolje.si.
Občina Dobrepolje
Ob-2652/15
Svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Svet
JAZMP) na podlagi 18. člena v povezavi z 19. členom
Zakona o javnih agencijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C)
ter 17. in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list Republike Slovenije, št. 115/06) objavlja
javni natečaj za
direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke
(v nadaljnjem besedilu: direktor)
Za direktorja Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju:
Agencija) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela Agencije,
– aktivno obvlada angleški jezik,
– je državljan Republike Slovenije,
– ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki
opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja
zdravil ali medicinskih pripomočkov, ter nima nobene
funkcije v takih organizacijah in
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– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen ali za povzročitev gospodarske
škode.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja Agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje Agencije,
– izdaja upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije, če ni drugače določeno z zakonom
in Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list
RS, št. 115/06; v nadaljevanju: sklep),
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno
izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi Svet Agencije,
– predlaga letni in večletni program dela Agencije,
– predlaga letni in večletni finančni načrt Agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema
Svet Agencije, in druge strokovne podlage za njegovo
delo ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev,
– sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja,
ki se nanašajo na poslovanje Agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročila o delu in poslovanju Agencije,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena in potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika.
2. Dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj.
3. Program dela Agencije za mandatno obdobje
(5 let).
4. Potrdilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje na zaporno kazen ali za povzročitev
gospodarske škode.
6. Izjavo, da ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti
s področja zdravil ali medicinskih pripomočkov, ter nima
nobene funkcije v takih organizacijah.
Prijavi je potrebno priložiti življenjepis kandidata,
ki mora biti v obliki Europass, in v katerem naj kandidat
poleg pridobljene formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Direktorja Agencije bo na predlog Sveta Agencije
po izvedenem postopku javnega natečaja in v skladu
z določbami Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS,
št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Agencije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti
poslana v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za
direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke«, na naslov Javna agencija
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku 15 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Agencije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo
o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani Agencije.
Kandidat lahko morebitne dodatne informacije pridobi vsak delovni dan pri vodji Sektorja za pravne in
kadrovske zadeve ter inšpekcijo, Blanki Česnik Wolf,
na tel. 08/200-05-32.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
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Druge objave
Ob-2686/15
Na podlagi Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti
2014 in 2015 (v nadaljevanju: Program SPIRIT Slovenija)
na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje št. 322-13/2014/13 z dne 8. 4. 2014, in
spremembe in dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na
katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
izdal soglasje, št. 322-13/2014/31 z dne 17. 6. 2014 in
spremembe in dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na
katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
izdal soglasje, št. 322-7/2015/7 z dne 27. 3. 2015, in sicer
programa: »Razvoj novih podpornih storitev za trajnostno podjetništvo s širšimi družbenimi učinki«, Pogodbe
sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. »SPIRIT – 2015/1 –172410 – MO o izvajanju in
financiranju programa Razvoj novih podpornih storitev za
trajnostno podjetništvo s širšimi družbenimi učinki za leto
2015« ter na podlagi 17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma (Uradni list
RS, št. 80/2012), Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljevanju: SPIRIT), Dimičeva 13,1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj
za podelitev denarne nagrade in priznanja
najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega
sodelanja* v Republiki Sloveniji »Najboljši
prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«
(Slovenian Best Coworking Space Award 2015)
Uvod
V zadnjih nekaj letih so se v različnih krajih po Sloveniji pričeli spontano pojavljati fizično zaokroženi in
v funkcionalno celoto povezani prostori (pisarne, sejne
sobe, delavnice ter z njimi povezani večnamenski prostori), ki poleg prostora nudijo tudi podporo uporabnikom
(informiranje, izobraževanje, mentorstvo, mreženje …).
V teh prostorih so – predvsem zaradi nizkih stroškov
najema in možnosti souporabe celotne infrastrukture
takšnega prostora (miz, predalnikov, računalnikov, interneta, tiskalnikov, skenerjev, projektorjev, ipd. …) –
svoj prostor za podjetniško delovanje našla nastajajoča
in novonastala manjša podjetja, samostojni podjetniki
posamezniki, samozaposleni ter različni podjetniško
usmerjeni posamezniki, inovatorji, raziskovalci in ustvarjalci. Nastali so prostori podjetniškega sodelanja* (angl.
prev.: 'Coworking spaces').
*– Znanstveno raziskovalni center SAZU je podal strokovno mnenje, da je najprimernejša slovenska ustreznica
angleškemu terminu »coworking«, beseda »sodelanje« in
ga v svojem strokovnem mnenju tudi predlaga za uporabo;
pa zelo verjetno mnogi med njimi tudi ne bi prihajali v stik
s tolikšnim številom ostalih podobno-mislečih posameznikov. Organiziran in cenovno dostopen prostor z vsebinsko
podporo omogoča nemoteno, ustvarjalno in učinkovito delo,
omenjeni neformalni stiki in komunikacija, ki v takšnem prostoru poteka med vključenimi posamezniki, pa sta izjemno
pomembni za pretok idej in za nastanek novih povezav, ter
posledično za nastanek novih podjetniških podjemov.

Ob vključitvi podjetniško usmerjenih posameznikov
v takšen prostor ter z nastankom njihovih medsebojnih
– sprva zgolj neformalnih – povezav in komunikacije, so
se v teh prostorih vzpostavile »Skupnosti podjetniškega
sodelanja«. Gre za obliko praktičnega sodelovanja in
povezovanja posameznikov, ki se srečujejo v takšnem
prostoru.
Glede na finančno ranljivost in šibkost posameznikov in pravnih subjektov, vključenih v Skupnost podjetniškega sodelanja, ki ga zagotavlja prav omenjeni Prostor
podjetniškega sodelanja, lahko z gotovostjo trdimo, da
velika večina teh posameznikov finančno ne bi zmogla
najema samostojnega poslovnega prostora, obenem
Organizatorji »Prostorov podjetniškega sodelanja«
tako omogočajo nastanek »Skupnosti podjetniškega
sodelanja« in s tem nudijo podporo podjetniško – kreativnim, od spodaj-navzgor vzpostavljenim skupnostim.
Dognanja in praksa iz tujine – kjer tovrstni »Prostori
podjetniškega sodelanja« obstajajo že več let – in tudi
že obstoječ interes in primeri dobrih praks v Sloveniji,
kažejo na to, da je prav na tem segmentu povezovanja
in sodelovanja izjemen in neizkoriščen podjetniški potencial, ki ga je potrebno izkoristiti.
Torej ugotovitve in dognanja na področju raziskovanja tovrstnih 'novih ekonomij' kažejo, da je nastajanje in
delovanje »Prostorov podjetniškega sodelanja« družbeno koristno vsaj iz naslednjih razlogov:
1. 'Prostori podjetniškega sodelanja' omogočajo
podjetniške aktivnosti posameznikom in finančno šibkim gospodarskim subjektom, ki si sami finančno ne
bi mogli zagotoviti samostojnega prostora za izvajanje
svojih aktivnosti;
2. Takšen 'prostor podjetniškega sodelanja', kjer prihaja do pretoka informacij in idej med udeleženci takšne
skupnosti, izrazito spodbuja in motivira medsebojno sodelovanje in izvajanje skupnih podjetniških projektov
udeležencev te skupnosti;
3. Udeležencem v skupnosti podjetniškega sodelanja se ponuja tudi podpora v smislu informiranja, izobraževanja, mentorstva, mreženja, ipd.
Ponudnik (angl.: 'space owner') takšnega prostora
podjetniškega sodelanja, ki znotraj zaokroženega fizičnega prostora ponudi javnosti oziroma zainteresiranim
posameznikom 'mizo' (in poleg nje še vse, kar je potrebno), ustvari na ta način skupen prostor v katerem se
omogoči pretok informacij in idej ter na ta način spodbudi živahno podjetniško aktivnost v tistem segmentu
podjetniškega ekosistema, ki je bil do sedaj v marsičem
prepuščen samemu sebi in posledično tudi nekoliko
'uspavan'.
Z nastankom takšnih – v slovenskem prostoru relativno novih – oblik podjetniških mikro-skupnosti, ki
spontano nastajajo v takšnih prostorih podjetniškega
sodelanja, se izrazito spodbudi želja in motiviranost podjetniško naravnanih posameznikov, da se opogumijo in
pričnejo s svojim podjetniškim podjemom. Rojstvo novih
pravnih subjektov, kar je direktna posledica podjetniške
evolucije tako motiviranih posameznikov, pa je v skladu
z ugotovitvami Evropske Komisije, ki so zapisane v 'Aktu
za mala podjetja' za Evropo, gonilo gospodarskega napredka in gospodarske rasti.
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SPIRIT Slovenija je podporna inštitucija za razvoj
podjetništva in inovativnosti, zato je naloga SPIRIT, da
dobre prakse, ki spontano nastajajo na lokalnih ravneh in pripomorejo k razvoju podjetništva v Sloveniji,
spodbuja in omogoča njihov razvoj ter prepoznavnost
tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Praksa prostorov
podjetniškega sodelanja v tujini in Sloveniji kaže, da
gre za enega najboljših mehanizmov spodbujanja podjetništva.
Predmet javnega natečaja
Predmet javnega natečaja za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji (»Najboljši prostor podjetniškega sodelanja
v Sloveniji 2015«; angl.: »Slovenian Best Coworking
Space Award 2015«) so dosežki na področju podjetništva, ki prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju potencialov podjetniško usmerjenih posameznikov in skupin v Sloveniji. Nagrajeni bodo tisti prijavitelji,
ki so se kot ponudniki prostorov podjetniškega sodelanja
izkazali za najboljši primer na področju izvajanja podpornih aktivnosti razvoja podjetniških skupnosti, v smislu
spodbujanja podjetniškega sodelovanja, nastajanja novih neformalnih podjetniških skupnosti ter s tem povečanja izkoristka kreativnega in podjetniškega potenciala
posameznikov.
Namen podelitve priznanj in denarnih nagrad za
»najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji
2015«
Namen izvedbe natečaja ter podelitve denarnih
nagrad in priznanj za »Najboljši prostor podjetniškega
sodelanja v Sloveniji 2015« je ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov državljanov, pospeševanje izkoriščanja
podjetniških in inovacijskih potencialov, promocija podpornega okolja za podjetnike, podjetja in potencialne
podjetnike z namenom večje prepoznavnosti le-tega in
povečanja koriščenja njihovih storitev s strani vseh zainteresiranih ciljnih skupin. S podelitvijo denarnih nagrad
in priznanj se izreka javno priznanje tistim deležnikom,
ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi
prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti
na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi
v prihodnje.
Podelitev nagrade »Najboljši prostor podjetniškega
sodelanja v Sloveniji 2015«
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi
ocene strokovne komisije podelila denarne nagrade
in priznanje »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«. Denarno nagrado in/ali priznanje
bodo po enostopenjskem izbirnem postopku prejeli trije
prijavitelj z največjim številom zbranih točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk,
bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Povprečno
število stalnih uporabnikov prostora podjetniškega sodelanja v 6-mesečnem obdobju januar–junij 2015«, nadalje bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Obdobje
delovanja Prostora podjetniškega sodelanja v mesecih«, vloge po merilu 4 »Vsebinska podpora uporabnikom prostora podjetniškega sodelanja«, vloge po merilu 5 »Število javno objavljenih 'uspešnih podjetniških
zgodb'« in vloge po merilu 3 »Logistična podprtost ter
pestrost ponudbe in storitev«.
V primeru premalo kakovostnih prijav si SPIRIT Slovenija, javna agencija pridržuje pravico, da posamezne
nagrade ne podeli (v primeru, da prijavitelj, ki bi glede
na doseženo število točk in uvrstitev po izboru natečajne komisije lahko postal prejemnik denarne nagrade ali
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priznanja, doseže le 45 % točk ali manj, ni upravičen do
denarne nagrade in/ali priznanja).
Javna agencija, SPIRIT Slovenija bo javno objavila
rezultate natečaja in nagrajencem podelila denarne nagrade in/ali priznanje »Najboljši prostor podjetniškega
sodelanja v Sloveniji 2015«
Prejemniki denarne nagrade in/ali priznanja »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji
2015« lahko ta naziv prosto uporabljajo brez časovne
omejitve.
V primeru, da je prejemnik kateregakoli priznanja
v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja
v Sloveniji 2015« v letu 2015 tudi prejemnik sredstev
s strani proračuna države ali lokalnih skupnosti oziroma subjektov, ki so v večinski lasti države ali lokalnih
skupnosti in je obenem bil ustanovljen s strani države,
lokalnih skupnosti oziroma subjektov, ki so v večinski
lasti države ali lokalnih skupnosti, do denarne nagrade
ni upravičen (upravičen je le do priznanja za doseženo
mesto po odločitvi natečajne komisije), fond denarnih
nagrad pa se v tem primeru zamakne za eno mesto
navzdol (skladno z odločitvijo natečajne komisije) in se
podeli naslednje-uvrščenim prijaviteljem. Ravno tako do
denarne nagrade niso upravičeni prejemniki spodbud
v letu 2015 iz javnih sredstev za namen podjetniškega
sodelanja.
Pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za
prijavo:
1. Prijavitelj lahko prijavi prostor podjetniškega sodelanja, ki je pričel z aktivnim obratovanjem pred 1. 1.
2015;
2. Prijavitelj je lahko pravna oseba (ne glede na
pravno-organizacijsko obliko), ki kot pravna oseba deluje samostojno, neodvisno od drugih subjektov in ki
nastopa v vlogi ponudnika oziroma organizatorja prostorov podjetniškega sodelanja ob pogoju, da vključitev
uporabnikov v ta prostor v nobenem pogledu ni izključujoča na način, da so uporabniki teh prostorov lahko tako
pravne kot fizične osebe, ki so ali pa niso gospodarski
subjekti;
3. Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen nagrad in priznanj);
4. Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in
rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski
prijavnici, ki je na voljo na: www.spiritslovenia.si).
Varovanje podatkov
SPIRIT Slovenija, javna agencija, jamči, da bodo
vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe izvedbe natečaja in ne bodo
posredovani nepooblaščenim osebam.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, vse prijavitelje
seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem
zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S prejemom denarne nagrade in/ali priznanja dobitniki soglašajo, da jih lahko SPIRIT navaja v vseh svojih
aktivnostih in preko vseh medijev.
Potek ocenjevanja in natečajna komisija
Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala tri najboljše ponudnike prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji ter določila prejemnike
priznanj in denarnih nagrad, ter v skladu z vnaprej določenimi kriteriji določila prijavitelja, ki je zasedel prvo mesto in denarno nagrado v znesku 20.000 €, prijavitelja,
ki je zasedel drugo mesto in denarno nagrado v znesku
15.000 € ter prijavitelja, ki je zasedel tretje mesto in denarno nagrado v znesku 10.000 €.
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Št.

Odločitev natečajne komisije je dokončna. Zoper
odločitev natečajne komisije ni pritožbe.
Merila za ocenjevanje
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala
naslednja merila:
1. povprečno število uporabnikov prostora podjetniškega sodelanja v 6 mesecih pred objavo tega razpisa
in sicer v obdobju januar–junij 2015;
2. obdobje obratovanja prostora podjetniškega sodelanja;
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3. logistična podprtost ter pestrost ponudbe in storitev, ki se v prostoru podjetniškega sodelanja nudijo
uporabnikom;
4. vsebinska podpora uporabnikom prostora podjetniškega sodelanja, v smislu informiranja, izobraževanja,
mentorstva, mreženja, ipd.;
5. število javno objavljenih 'uspešnih podjetniških
zgodb', ki so nastale kot rezultat dela v prostoru podjetniškega sodelanja oziroma kot rezultat sodelanja med
uporabniki v prostoru podjetniškega sodelanja.

Št. Merila

Točkovanje

1.

Povprečno število stalnih uporabnikov
Prostora podjetniškega sodelanja
v 6-mesečnem obdobju januar–junij 2015.

0–10
11–20
21–30
31–40
41–50
> 50

2.

Obdobje delovanja Prostora podjetniškega
pred 1. 1. 2015
sodelanja pred datumom objave tega javnega >12 mesecev
natečaja
>18 mesecev
>24 mesecev

3.

Logistična podprtost ter pestrost ponudbe
in storitev, ki se v prostoru podjetniškega
sodelanja nudijo uporabnikom (npr.: tiskalnik,
optični čitalnik, projektor, wi-fi, čajna kuhinja,
omarica na ključ, prigrizki, ipd …)

Vsak namensko različen element prinaša eno
točko. V primeru večjega števila istovrstnih
elementov se za ta element podeli le 1 točka (npr.
v primeru, da ima prijavitelj 3 tiskalnike v prostoru
podjetniškega sodelanja, doseže za ta element le 1
in ne 3 točke).

15 točk

Vsebinska podpora uporabnikom prostora
podjetniškega sodelanja (informiranje,
izobraževanje, mentorstvo, mreženje, ipd)

Organiziranje informativnih, izobraževalnih ipd.
dogodkov v prostoru podjetniškega sodelanja
v obdobju od 1. 1. 2015 do dneva objave tega
natečaja – za vsak dogodek 2 točki – največ
16 točk
Nudenje mentorstva uporabnikom – 4 točke

20 točk

4.

5.

5t
10t
15t
20t
25t
30t
8t
12t
16t
20t

Število javno objavljenih 'uspešnih
Za vsako izmed 'uspešnih podjetniških zgodb' se
podjetniških zgodb', ki so nastale kot rezultat podeli 5 točk.
dela v Prostoru podjetniškega sodelanja
oziroma kot rezultat sodelovanja med
uporabniki v Prostoru podjetniškega sodelanja
v obdobju od pričetka delovanja Prostora
podjetniškega sodelanja do datuma objave
tega javnega natečaja.

Oddaja prijav
Prijave na javni natečaj se pošljejo na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova cesta 60,
1000 Ljubljana.
Rok za prijavo na javni natečaj je odprt do vključno
3. 8. 2015 do 24. ure.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan,
ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto
(poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se
za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan
prejema in ura prejema vloge.
Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni
SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v
času uradnih ur, med 9. in 13. uro) do navedenega datuma za oddajo vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene
prijaviteljem.
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Maks.
točk
30 točk

20 točk

15 točk

Prijavnica z obrazci, ki jo mora prijavitelj izpolniti –
in jo skupaj z zahtevanimi dokazili priložiti svoji vlogi – je
na voljo na spletni strani: www.spiritslovenia.si.
Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane
prijave.
Poslane dokumentacije in prilog SPIRIT ne vrača.
Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.
Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici in opremljena s pripisom »Javni natečaj – Coworking 2015«.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in v skladu z določili tega javnega natečaja, natečajne
dokumentacije in navodil na obrazcih.
Rezultati
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno poročilo z rezultati
izbora.
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Nagrade »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja
v Sloveniji 2015«
Izmed prijaviteljev bo komisija izbrala tri najboljše
ponudnike in sicer bo podelila:
– Priznanje za prvo mesto v kategoriji »Najboljši
prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in
denarno nagrado v znesku 20.000 €,
– Priznanje za drugo mesto v kategoriji »Najboljši
prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in
denarno nagrado v znesku 15.000 €
– Priznanje za tretje mesto v kategoriji »Najboljši
prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in
denarno nagrado v znesku 10.000 €.
Pozor: V primeru, da je prejemnik kateregakoli priznanja v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« v letu 2015 tudi prejemnik
sredstev s strani proračuna države ali lokalnih skupnosti
oziroma subjektov, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti in je obenem bil ustanovljen s strani države, lokalnih skupnosti oziroma subjektov, ki so v večinski
lasti države ali lokalnih skupnosti, do denarne nagrade
ni upravičen (upravičen je le do priznanja za doseženo
mesto po odločitvi natečajne komisije), fond denarnih
nagrad pa se v tem primeru zamakne za eno mesto
navzdol (skladno z odločitvijo natečajne komisije) in se
podeli naslednje-uvrščenim prijaviteljem. Ravno tako do
denarne nagrade niso upravičeni prejemniki spodbud
v letu 2015 iz javnih sredstev za namen podjetniškega
sodelanja.
Zahteve za izbranega prijavitelja
Izbrani prijavitelji se s podelitvijo priznanja ali s prejemom denarne nagrade zavezujejo, da bodo na zahtevo SPIRIT Slovenija, javne agencije aktivno sodelovali
na promocijsko izobraževalnih dogodkih, ki jih bo organiziral SPIRIT z namenom prenosa dobrih praks v druga
okolja na temo razvoja lokalnih podjetniških skupnosti
s širšimi družbenimi učinki in sicer je:
– dobitnik priznanja za prvo mesto ali denarne nagrade v znesku 20.000 € dolžan na zahtevo in poziv
javne agencije SPIRIT Slovenija sodelovati na vseh
omenjenih ali podobnih dogodkih v obdobju 12 mesecev
po prejemu denarne nagrade;
– dobitnik priznanja za drugo mesto ali denarne
nagrade v znesku 15.000 € dolžan na zahtevo in poziv
javne agencije SPIRIT Slovenija sodelovati na vsaj treh
omenjenih ali podobnih dogodkih v obdobju 12 mesecev
po prejemu denarne nagrade;
– dobitnik priznanja za tretje mesto ali denarne
nagrade v znesku 10.000 € dolžan na zahtevo in poziv
javne agencije SPIRIT Slovenija sodelovati na vsaj dveh
omenjenih ali podobnih dogodkih v obdobju 12 mesecev
po prejemu denarne nagrade;
Prejemniki denarnih nagrad ali priznanj se poleg
obveznosti navedenih v prejšnjem odstavku zavezujejo, da bodo izvedli skupen dogodek po načelu podjetniškega sodelanja na 48. Mednarodnem sejmu obrti
in podjetnosti – MOS v Celju. Dogodek se zavezujejo
izvesti brezplačno, SPIRIT Slovenija, javna agencija
jim v okviru navedenega dogodka zagotovi ustrezen
prostor.
Prejemniki denarnih nagrad ali priznanj se ravno
tako zavežejo, da bodo po podelitvi nagrad in sicer najkasneje do 1. 7. 2016 izvedli v svojih prostorih 'teden
coworkinga', ko bodo za en teden brezplačno odprli
svoja vrata zainteresiranim in jih vključili v svoje delo.
S prejemniki denarnih nagrad in/ali priznanj se bo
sklenila pogodba, ki je sestavni del natečajne dokumentacije in kjer bodo natančneje definirane obveznosti
prejemnikov.
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Predvidena časovnica izvedbe javnega natečaja
17. julij 2015
objava poziva in pričetek zbiranja prijav
3. avgust 2015
zaključek zbiranja prijav
17. avgust 2015
odločitev natečajne komisije in obvestilo o izbiri
zmagovalcev
10. september 2015
svečana razglasitev zmagovalcev na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS v Celju.
Informacije o javnem natečaju
Vsa vprašanja v zvezi s prijavo na javni natečaj se
posredujejo v elektronski obliki na elektronski naslov:
drazen.jeremic@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori
bodo objavljeni na: www.spiritslovenia.si. Odgovori na
vprašanja so zavezujoči in predstavljajo sestavni del dokumentacije javnega natečaja. Vprašanja se lahko posredujejo najkasneje do 29. 7. 2015, odgovori pa bodo
objavljeni najkasneje do vključno petka, 31. 7. 2015.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 352-2/2015/1

Ob-2664/15

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13)
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov v lasti
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Predmet objave: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem štirindvajsetih poslovnih prostorov (pisarn) organizacijskih enot Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
(v nadaljevanju: najemodajalec). Poslovne prostore, ki
so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično za določen čas in sicer največ za obdobje petih let.
2. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi
seznam poslovnih prostorov in drugo razpisno dokumentacijo v poslovnem času najemodajalca, in sicer:
– osebno v fizični (tiskani) obliki na naslovu sedeža
najemodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana,
vložišče (soba št. 51/pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči
najemodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
3. Dejavnost in obveznosti ponudnika
V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko
izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v ponudbi (Obrazec 2)
opisno navesti, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih
najemodajalca.
Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala
določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni
red …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je torek, 4. 8. 2015, do
10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov najemodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana, ali

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– osebno na naslovu najemodajalca, pritličje, vložišče, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali
zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Oddaja poslovnih prostorov 2015.
5. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe
ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe
ponudnika.
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za
ponudnika kot pravno osebo
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokade TRR
(le pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR).
6. Ogled poslovnih prostorov:
Ogled poslovnih prostorov, ki so predmet objave,
je možen v poslovnem času Zavoda po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo, ki je navedena v seznamu
poslovnih prostorov, ki so predmet objave.
7. Javno odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 4. 8. 2015, ob
11. uri, na sedežu najemodajalca: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub
ljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb najemodajalcu izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju,
podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.
Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko
original, overjena ali neoverjena kopija. V slednjem primeru si najemodajalec pravico, da od ponudnika, katerega predstavnik ni predložil originalnega pooblastila ali
njegove overjene kopije, naknadno zahteva predložitev
originala ali overjene kopije na vpogled. Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani
za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov
ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
8. Višina najemnine in pogajanja:
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je
sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino najemnine v evrih na kvadratni meter za posamezni poslovni
prostor.
Izbrani najemojemalec bo poleg najemnine za pisarniške prostore plačeval tudi:
– najemnino za pomožne prostore v souporabi ali
izključni uporabi in
– variabilni del najemnine v višini sorazmernega
deleža materialnih stroškov, ki jih z uporabo pisarniških
in pomožnih prostorov povzroča najemojemalec.
Po prejemu ponudb bo najemodajalec z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
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Najemodajalec informativno v seznamu prostorov
navaja izhodiščno višino najemnine pisarniških prostorov v evrih na kvadratni meter.
9. Sklepanje najemne pogodbe:
Najemna pogodba se sklepa za posamezni poslovni prostor največ za obdobje petih let in bo sklenjena
v roku petnajstih dni po opravljeni izbiri najugodnejšega
ponudnika. Vzorec pogodbe je po predhodnem dogovoru na ogled na lokaciji najemodajalca, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana, Direkcija, Sektor za pravne in
splošne zadeve, Oddelek za splošne zadeve, Jure Ahačič, tel. 01/30-70-503, 041/722-608, e-mail: jure.ahacic@zzzs.si in/ali vojko.breznik@zzzs.si.
10. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj do 1. 10. 2015.
11. Ustavitev postopka: najemodajalec lahko ustavi
postopek oddaje za posamezni poslovni prostor do sklenitve najemne pogodbe za ta prostor.
12. Odgovorna oseba za izvedbo postopka: Jure
Ahačič, tel. 01/30-77-503, 041/722-608, jure.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ob-2651/15
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub
ljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo športne površine – teniških igrišč
ob dvorani Ježica in gostinskega lokala
v dvorani Ježica
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport
Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za
oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
A.) štiri zunanja teniška igrišča iz umetne podlage,
betonska stena za odboj, športno igrišče za mali nogomet, v skupni kvadraturi ca. 5.150 m2. Namembnost
prostorov je športna dejavnost.
B.) Gostinski lokal, v izmeri 29 m2, s pomožnim
skladiščnim prostorom velikosti 3,9 m2 in z zunanjim
gostinskim vrtom velikosti 48 m2.
Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo športnih igrišč in gostinskega
lokala se podpiše za določen čas (za dobo petih leta od
dneva podpisa).
– Obratovalni čas je predvidoma od 8. do 23. ure in
v okviru obratovalnega dovoljenja.
– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v poslovne prostore najemnika, ob prisotnosti najemnika,
vsaj enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške
obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni
del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 13. 3. 2013.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli
vlaganj v prostore najema, razen, kadar gre za vlaganja,
ki objektu povečujejo vrednost in je najemnik potrebo in
utemeljitev pisno posredoval najemodajalcu in od tega
dobil soglasje. Najemnik prav tako ne pridobi nikakršnih
pravic na prostoru najema na podlagi vlaganj.
– Upošteva se najboljši ponudnik.
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– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva
podpisa pogodbe.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačati najemnino v roku
15 dni od izstavitve računa.
Pogoji najemi za športna igrišča (točka A):
– Najemnik je na svoje stroške dolžan igrišča urediti
in pripraviti za sezono.
– Najemnik športnih površin ima pravico do uporabe ene garderobe za preoblačenje, s tuši in sanitarijami,
v športni dvorani Ježica in sicer v času, ko je dvorana
odprta za uporabnike.
– Najemniku bo omogočeno zmanjšano plačevanje
najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti na športnih
igriščih, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema.
– Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa
dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za
opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal. Najemniku so
dovoljeni posegi na zemljišču v skladu z OPPN oziroma
Lokacijsko informacijo.
Pogoji najema za gostinski lokal (točka B):
– Gostinski lokal se oddaja opremljen s pultom,
nizkimi omarami, stenskimi policami v steklu, stenski
opaž z ogledali, visečimi policami nad pultom, lesenimi
opaži in pulti za strežbo gostov, nad njimi leseni in zrcalni opaži, na sredini lokala mizica za postrežbo gostov.
Lokal ima aparat za pomivanje kozarcev, kovinski koriti
v pultu, s toplo in mrzlo vodo. Celotna površina lokala
znaša 29 m2
– Najemnik gostinskega lokala ima pravico do souporabe sanitarij (M + Ž), v 1. nadstropju športne dvorane Ježica in sicer v času, ko je dvorana odprta za
uporabnike.
4. Višina najemnine:
Izhodiščna višina sezonske najemnine:
– za najem teniških igrišč ob dvorani Ježici;
5.150 m2 – 0,17 €/ m2, skupaj 875,50 €/mesec
in
– za najem gostinskega lokala v dvorani Ježica:
– Gostinski lokal, v izmeri 29 m2, s pomožnim skladiščnim prostorom velikosti 3,9 m2 in z zunanjim gostinskim vrtom velikosti 48 m2, 477,34 €/mesec.
Skupna izhodiščna najemnina je 1.352,84 €. Cena
je določena brez DDV.
Ponudba mora vsebovati najem obeh prostorov;
gostinskega lokala in športnih igrišč. Ponujena višina
sezonske najemnine ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine in mora biti prikazana ločeno za vsak najem
posebej.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 3. 8.
2015 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti
k ponudbi.
Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe
v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti
zapade.
5. Posebni pogoji najema
Javni zavod Šport Ljubljana si pridružuje pravico,
da se o izbiri najugodnejšega ponudnika odloča na
podlagi:
Višine ponujene najemnine
Program – trženjski načrt

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razmerje med kriterijema je 50 % za višino ponujene najemnine in 50 % za program oziroma trženjski načrt
ponudbe na športnih igriščih ter v gostinskem lokalu.
V okviru kriterija »mesečna najemnina« dobi 50 točk
ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino, ostali ponudniki
dobijo sorazmerno manjše število točk.
Formula za izračun je naslednja:
ponudbena cena ponudnika/ cenovno najugodnejša
ponudba x 50
V okviru kriterija »Program – trženjski načrt« bo
najemodajalec dodelil maksimalno število točk tistemu
ponudniku, ki bo po vsebini, obsegu in kvaliteti predložil
najboljši trženjski načrt in vizijo delovanja na športnem
delu ter najboljšo ponudbo v gostinskem lokalu.
Komisija oceni program po naslednjih kriterijih:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala na športnem
in v gostinskem delu;
– ciljna skupina predvidenih programov.
Na podlagi presoje najemodajalca, bo glede na
kvaliteto predloženega programa, pripravljen vrstni red
ponudnikov, pri čemer bo 50 točk dodeljenih najbolje
ocenjenemu, preostalim pa, glede na vrstni red, 35, 25,
15, 10, 5 in 0 točk.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi je 100 točk. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo zbral
najvišje število točk.
Ponudnik mora imeti izkušnje na področju tenisa, ki
jih izkaže z referencami. Izbrani ponudnik bo moral skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici športnih površin.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
6. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti
izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive
na: www.sport-Ljubljana.si, zložene po naslednjem vrstnem redu:
– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala
na najetih površinah oziroma najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe;
– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);
– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih
evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianko menice s pooblastilom
za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(OBR-5);
– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega
registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
7. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška
cesta 25, 1000 Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba
za javno zbiranje ponudb«.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 3. 8.
2015 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 2015 ob 11.30,
v prostorih organizatorja.
Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne,
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova
prva ponudba.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku
vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe.
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev.
Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o plačani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani
varščini ne priloži, bo izločen.
Za izbor ponudnika bodo uporabljena merila najvišja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno za najem športne površine –
teniških igrišč ob dvorani Ježica in gostinskega lokala
v dvorani Ježica.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno.
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju
ponudb.
Ponudba mora veljati do 5. 9. 2015
8. Informacije
Kontaktni podatki organizatorja: Park Ježica,
tel. 01/530-34-80, vsak delavnik od 9. do 13. ure,
041/78-00-50, vsak delavnik od 11.30 do 13. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.
Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na
info@sport-Ljubljana.si.
Kopije odgovorov bo organizator, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na svoji
spletni strani www.sport-Ljubljana.si.
9. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, najkasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru.
10. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.
11. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi
in predmetnih prostorov ne odda.
Šport Ljubljana
Ob-2650/15
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub
ljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – gostinski lokal
Derbi bar v sklopu hipodroma Stožice
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport
Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za
oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovni prostor – gostinski lokal Derbi bar v sklopu
hipodroma Stožice, v skupni izmeri 297 m2.
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Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas,
za dobo petih let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.
– Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli
vlaganj v prostore najema, razen, kadar gre za vlaganja,
ki objektu povečujejo vrednost in je najemnik potrebo in
utemeljitev pisno posredoval najemodajalcu in od tega
dobil soglasje. Najemnik prav tako ne pridobi nikakršnih
pravic na prostoru najema na podlagi vlaganj.
– Notranjo opremo za ureditev prostorov in ostala
sredstva za delo priskrbi najemnik na svoje stroške.
– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v poslovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemojemalca, vsaj enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške
(vodo, elektriko, snago, ogrevanje).
– Najemnik bo moral začeti z dejavnostjo najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema poslovnega prostora,
če ni drugače določeno.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku
15 dni od izstavitve računa.
– V času kasaških dirk mora najemnik organizatorju
kasaških dirk omogočati dostop na streho objekta.
4. Višina najemnine
Izklicna cena mesečne najemnine znaša 2.000,00 €
brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora – gostinskega lokala s pripadajočo gostinsko teraso, je 24.000,00 €. Cena je določena brez DDV.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 3. 8.
2015 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti
k ponudbi.
Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti
zapade.
5. Posebni pogoji najema
Javni zavod Šport Ljubljana si pridružuje pravico,
da se o izbiri najugodnejšega ponudnika odloča na
podlagi:
– Višine ponujene najemnine
– Program – trženjski načrt.
V primeru, da dva ponudnika dosežeta enako število točk pri ceni, si organizator pridržuje pravico izbrati
ponudbo, ki bo vsebovala najboljši trženjski načrt.
Razmerje med kriterijema je 50 % za višino ponujene najemnine in 50 % za program oziroma trženjski načrt
ponudbe v gostinskem lokalu.
V okviru kriterija »mesečna najemnina« dobi 50 točk
ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino, ostali ponudniki
dobijo sorazmerno manjše število točk.
Formula za izračun je naslednja:
ponudbena cena ponudnika/ cenovno najugodnejša
ponudba x 50
V okviru kriterija »Program – trženjski načrt« bo
najemodajalec dodelil maksimalno število točk tistemu
ponudniku, ki bo po vsebini, obsegu in kvaliteti predložil
najboljši trženjski načrt in vizijo delovanja v gostinskem
lokalu.
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Komisija oceni program po naslednjih kriterijih:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v gostinskem
delu;
– ciljna skupina predvidenih programov;
Na podlagi presoje najemodajalca, bo glede na
kvaliteto predloženega programa, pripravljen vrstni red
ponudnikov, pri čemer bo 50 točk dodeljenih najbolje
ocenjenemu, preostalim pa, glede na vrstni red, 35, 25,
15, 10, 5 in 0 točk.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi je 100 točk. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo zbral
najvišje število točk.
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki jih izkaže z referencami. Izbrani ponudnik bo moral skrbeti za red in
čistočo v neposredni okolici gostinskega lokala in parkirišča le tega.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
6. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti
izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive
na: www.sport-Ljubljana.si zložene po naslednjem vrstnem redu:
– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala
v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni
del ponudbe;
– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);
– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih
evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom
za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(OBR-5);
– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega
registra Slovenije pri AJPES (s.p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
7. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška
cesta 25, 1000 Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba
za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 3. 8.
2015 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 2015 ob 13. uri,
v prostorih organizatorja.
Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne,
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova
prva ponudba.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku
vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev.
Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o plačani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani
varščini ne priloži, bo izločen.
Za izbor ponudnika bodo uporabljena merila najvišja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora –
gostinski lokal Derbi bar v sklopu hipodroma Stožice.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno.
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju
ponudb.
Ponudba mora veljati do 5. 9. 2015.
8. Informacije:
Kontaktna oseba je: Andrej Kastelic – vodja Park
Ježica, tel. 041/780-050, vsak delovnik med 11.30 in
13. uro.
Ogled poslovnega prostora je možen v ponedeljek,
dne 27. 7. 2015 ob 13. uri.
Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na
info@sport-Ljubljana.si.
Kopije odgovorov bo organizator, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na svoji
spletni strani www.sport-Ljubljana.si.
9. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.
10. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.
11. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi
in predmetnih prostorov ne odda.
Šport Ljubljana
Ob-2633/15
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje, kot organizator prodaje (lastnika nepremičnin sta podjetji GOST in Telekom) objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo nepremičnin kompleks Hotel Oleander
Strunjan, Strunjan 17,6320 Portorož
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje.
II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »Hotel
Oleander Strunjan):
1. Hotel Oleander Strunjan se nahaja ob Strunjanskih solinah; Hotelski kompleks (nepremičnine in
oprema) in zemljišče ležita na parcelnih številkah, k.o.
Portorož: 2631-3098 in 2631-3100/2, v skupni površini 1.640 m2 (zemljišče pod objektom: 390,00 m2 –
parc. št. 3098/0, zemljišče 796,00 m2 – parc. št. 3098/0,
zemljišče 454,00 m2 – parc. št. 3100/2); Od tega je
140/10000 (26,25 m2) v lasti podjetja Telekom Slovenije
d.d. – javna telefonska centrala, ki ni predmet prodaje
in ji pripada eno parkirno mesto v pokritem delu parkirišča; neto površina hotela: 1875,50 m2; Izhodiščna
cena (orientacijska vrednost) znaša 2.500.000,00 EUR.
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in
drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje,
bremenijo kupca.
2. Hotel Oleander Strunjan se prodaja brez bremen
(t.j. brez hipotek) in brez najemnikov. Skupaj s prevzemom lastništva Hotela Oleander Strunjan kupec prevze-
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ma tudi vseh 7 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki
so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti
v Hotelu Oleander Strunjan, ter zaloge blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu
Oleander Strunjan (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega lastništva na Hotelu Oleander Strunjan).
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša
50.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981,
odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2,
1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
Nakup bo potekal po načelu videno–kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost
nadaljevanja hotelirstva, podobne turistične dejavnosti
oziroma dejavnosti v hotelu Oleander Strunjan, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 7 delavcev podjetja
GOST d.o.o. Velenje (priloga v razpisni dokumentaciji).
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih
rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili
v končni krog izbora: roku 14 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča,
– Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Izjavo ponudnika, da sprejema obveznosti prevzema vseh 7 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki
so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti
v Hotelu Oleander Strunjan.
– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali
davka na promet nepremičnin), ki obsega: kupnino za
celotni Hotel Oleander Strunjan s pripadajočo opremo
ter prevzem 7 delavcev. Ponujena cena ne obsega zalog blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske
dejavnosti v Hotelu Oleander Strunjan, o kateri bosta
ponudnik in lastnik zalog sklenila ločeno pogodbo, v kateri se bosta tudi dogovorila o metodologiji določitve
cene za zaloge.
– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.
– Davčno številko, matično številko (za pravne
osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba,
oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za
ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko,
številko faksa).
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v republiki Sloveniji
morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki
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ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
6. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi,
so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 8. 9. 2015 do 12. ure, na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
– kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne
odpiraj-ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja kompleksa Hotel Oleander Strunjan«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno
ali po elektronski pošti.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba, najugodnejši
plačilni pogoji za prodajalca, nadaljevanja hotelirstva,
podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v hotelu Oleander Strunjan, ki omogoča razvoj kompleksa,
ter prevzem 7 delavcev podjetja GOST d.o.o. Velenje.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik
z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Predkupna pravica ne obstaja.
VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno
s pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika
Velenje št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Kompleks Hotel Oleander Strunjan je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo,
če je podana za celoten kompleks. Kupec se obveže,
da bo ob nakupu nepremičnine prevzel tudi vseh 7 zaposlenih in jim zagotavljal enake pravice vsaj eno leto
od podpisa pogodbe v skladu z Zakonom o delovnih
razmerjih Republike Slovenije.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je
izključena.
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– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za
resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi, poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
150 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.
rlv.si/si/1341. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si, ali po
tel. 03/899-61-66.
X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.
Premogovnik Velenje d.d.
Ob-2634/15
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje, kot lastnik nepremičnin objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo nepremičnin kompleks vila Široko
in zemljišča, Metleče 6, 3325 Šoštanj
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje.
II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »vila Široko):
1. Vila Široko leži v najlepšem, najbolj zelenem in
mirnem delu v okolici Šoštanja. Zgrajena je bila v 30.
letih 20. stoletja, celotno obnovljena z zunanjo ureditvijo leta 2012, predstavlja pa tudi zgodovinski oziroma
kulturni spomenik. Vila Široko se sestoji iz kompleksa
(objekt in oprema) in pripadajočih zemljišč, ki ležijo
v okolici Šoštanja na ID zemljišču: 959-117/0, 959-118/0,
959-120/0, v skupni površini 4.286 m2; skupna površina objekta znaša 1.179,30 m2 (klet 269,89 m2, pritličje
412,67 m2, nadstropje 249,16 m2, podstrešje 247,58 m2);
skupna površine kompleksa je 3.776 m2; V vili se nahaja
restavracija za 60 gostov, terasa za 50 gostov, vila je
primerna za poslovna ali zasebna srečanja, poroke, seminarje in protokolarne namene. Poudarek je na visoki
kulinariki in izbranih vinih. Izhodiščna cena (orientacijska
vrednost) znaša 1.050.000,00 EUR. Davek od prodaje
(DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna
v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali
davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa
lastništva na predmetu prodaje, bremenijo kupca.
2. Vila Široko se prodaja brez bremen (t.j. brez hipotek) in brez najemnikov.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša
20.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče
ponudbe plača organizatorju na TRR, št. SI56 0242
6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.,
Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem
na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna
sestavina ponudbe. Nakup bo potekal po načelu videno–kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.

b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih
rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili
v končni krog izbora: roku 14 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča,
– Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali
davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za
celotno Vilo Široko s pripadajočo opremo.
– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.
– Davčno številko, matično številko (za pravne
osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba,
oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za
ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko,
številko faksa).
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
6. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi,
so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 8. 9. 2015 do 12. ure na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
– kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne
odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja kompleksa Vila Široko z zemljišči«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma
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za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno
ali po elektronski pošti.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena oziroma najugodnejša ponudba in najugodnejši
plačilni pogoji za prodajalca. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali
konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pravica
ne obstaja.
VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno
s pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika
Velenje, št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Kompleks Vila Široko z zemljišči
je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je
podana za celoten kompleks.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je
izključena.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za
resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
150 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.
rlv.si/si/1381. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po
tel. 03/899-6166.
X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 60404-5/2015-2

Ob-2636/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.:
vabi k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija nahajanja neuporabnega materiala: lokacija Dobova.
Predmet prodaje obsega: cca 140 t neuporabnih
kolesnih dvojic (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša
30.800,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 29. 7. 2015
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna
soba 606).
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Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na
tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
Št. 478-15/2015-421

Ob-2635/15

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
objavlja na podlagi 20. člena v zvezi z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/11, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v Mestni hiši
Ljutomer v najem
I. Organizator javnega zbiranja ponudb (najemodajalec): Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in cena
Oddajamo poslovni prostor v pritličju Mestne hiše
v Ljutomeru, na naslovu Jureša Cirila ulica 6, v velikosti
120,75 m2, kar predstavlja neto površino poslovnega
prostora, v izmeri 105,25 m2 in neto poslovno površino
pod arkadami (zastekleni del) v izmeri 15,50 m2.
Izhodiščna najemnina za poslovni prostor znaša 6 EUR/m2, kar za površino 120,75 m2 znaša
724,50 EUR/mesec. Po trenutno veljavni zakonodaji se
DDV od najemnin ne zaračunava.
Najemnik ima pravico tudi do koriščenja zunanje
površine dela atrija Mestne hiše, v površini cca 25 m2.
Cena najema za zunanje površine je 1,28 EUR/m2 na
mesec. Najemnik ima pravico do souporabe kletnih prostorov.
Prostor je namenjen za opravljanje gostinske dejavnosti s spremljajočim programom.
Predmet najema ni oprema, ki ni last najemodajalca.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostor se oddaja v najem za določen
čas osem let.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in druge stroške, za katere se stranki dogovorita
s pogodbo. Strošek zavarovanja za objekt je upoštevan
(požar, steklo) v najemnini, ostala zavarovanja in stroške
pa krije najemnik.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne pridobi nikakršnih
pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj, razen
če se stranki pisno, pred začetkom vlaganj dogovorita
drugače.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbo lahko podajo fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v dr-
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žavi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe
se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, samostojni
podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v Poslovni register.
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. podatke ponudnika – izpolnjen obrazec Podatki
o ponudniku (priloga št. 1) z dokazili:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo
osebnega dokumenta,
– za s. p.: priglasitveni list oziroma potrdilo o vpisu
v Poslovni register,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje
gostinske in druge dejavnosti glede na ponujen program
dejavnosti.
2. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (priloga 2).
3. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe
(priloga št. 3).
4. Opis programa in dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru, razdeljena na gostinski del in drug
program (kulturni, turistični in drugi), ki se bo morebiti
odvijal v poslovnih prostorih ter predstavitev morebitne
dosedanje dejavnosti ponudnika.
5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne.
6. Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel
blokiranega računa (pravne osebe) pri vseh bankah, ki
vodijo njegove transakcijske račune.
7. Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe)
8. Ponudnik in z njim povezane družbe ne sme imeti
neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Ljutomer
na dan odpiranja ponudb (dokazilo si pridobi najemodajalec sam).
9. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 % od letne najemnine
za notranje površine poslovnega prostora, kar znese
870,00 EUR. Varščina se vplača na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693.
Izbranemu ponudniku se varščina vračuna v najemnino, drugim se vplačana varščina vrne (brez obresti)
v 15 dneh po prejetju izida javnega zbiranja ponudb.
V. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo
ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki po pošti ali
prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
z obvezno oznako na ovojnici: »Ponudba za najem
poslovnega prostora – Ne odpiraj«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno ponedeljka,
3. avgusta 2015, do 10. ure.
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) bo komisija vrnila na naslov ponudnika, pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, pa bo
komisija izločila in o tem obvestila ponudnika.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Poleg višine najemnine je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem poslovnega prostora tudi
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Najvišje
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možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi skupaj za
program in višino najemnine je 100 točk.
1. Za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru, je možno dobiti največ 60 točk, pri čemer bo komisija
ocenjevala program po sledečih kriterijih:
– Popestritev ponudbe v centru mesta – največ
25 točk
– Raznovrstna kulinarična ponudba – največ
25 točk
– Vsebina dodatne ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru (kulturni, turistični in drugi programi) – največ
10 točk.
Gostinska in programska ponudba mora biti prepoznavna in privlačna ter primerna prostoru ter okolju.
Ponudnik mora ponujati tudi malice.
2. Za višino ponujene najemnine je možno dobiti
največ 40 točk. Število točk za ponujeno najemnino se
izračuna po formuli:
ponujena cena
najvišja cena

x

40

VII. Postopek ob več najugodnejših ponudbah
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb,
lahko komisija:
1. pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
2. opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno v ponedeljek,
3. avgusta ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika.
Pravočasno prispele in popolne ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja
ponudb.
Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim
prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
IX. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na ponudbo je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
X. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom
bo najemna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
XI. Informacije o javnem zbiranju ponudb
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na
Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Ani Žnidarič,
tel. 02/584-90-45. Omogočen bo tudi ogled poslovnih
prostorov po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazci za
pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine
Ljutomer: http://www.obcinaljutomer.si/, v pisni obliki pa
na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, pri Ani Žnidarič.
Občina Ljutomer
Ob-2684/15
Na podlagi internega akta družbe Harinvest d.o.o.,
Dunajska cesta 188, 1000 Ljubljana, z dne 1. 10. 2014,
preklicuje obrazce stroge evidence podjetja Harinvest
d.o.o., in sicer: Generali zavarovalnica d.d.:
83390049432,
83390049431,
83390049429,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
83390049428,
83390049422,
83390049419,
83390050000,
83390057914,
83390057912,
83390057903,
83390058154,
83390058459,
83390032931,
83390032930,
83390032908,
83390032907; Prva osebna zavarovalnica d.d.:
40603751, 40603752, 40503151, 40503173, 40503182,
40503185, 40503186, 40503202, 40503203, 40503204,
40503205, 40503206, 40503208, 40503212, 40503227,
40503232, 40503247, 40503254, 40503260, 40503273,
40503303, 40503326, 40519028, 40519029; Wiener
Städtische
zavarovalnica
d.d.:
110000204985,
110000204986,
110000204990,
110000205002,
110000205092,
110000205093,
110000205094,
110000205095,
110000205096,
110000205097,
110000205098,
110000205099,
110000205100,
110000205101,
110000205102,
110000205103,
110000205104,
110000205105,
110000205106,
110000205107,
110000205108,
110000205109,
110000205110,
110000205111,
110000205112,
110000205113,
110000205114,
110000205115,
110000205116,
110000205117,
110000205118,
110000205119,
110000205120,
110000205121,
110000205122,
110000205123,
110000205124,
110000205125,
110000205126,
110000205127,
110000205128,
110000205129,
110000205130,
110000205131,
110000205132,
110000205133,
110000205134,
110000205135,
110000205136,
110000205137,
110000205138,
110000205139,
110000205140,
110000205141,
110000308801,
110000319509,
120000205594,
120000205595,
120000205596,
120000205597,
120000205598,
120000205599,
120000205600,
120000205601,
120000205602,
120000205603,
120000205604,
120000205605,
120000205606,
120000205607,
120000205608,
120000205609,
120000205610,
120000205611,
120000205612,
120000205613,
120000312507,
120000312508,
120000312509,
120000312513,
120000312516,
120000312518,
120000312526,
120000312530,
120000314401,
120000314438,
120000314439,
120000316045,
120000316059,
120000316062,
120000316063,
120000316066,
120000316067,
120000316471,
120000316479,
120000320917,
120000320918,
120000320920,
120000320975,
120000320978,
120000320991,
120000326238,
120000326241,
120000326245,
120000326257,
120000326262,
120000326554,
120000326559,
120000326564,
120000326584,
120000326594,
120000326595,
210000006197,
210000006198,
210000006199,
210000006200,
210000006201,
210000006202,
210000006203,
210000006204,
210000006205,
210000006206,
210000006207,
210000006208,
210000006209,
210000006308,
210000006309,
210000006310,
210000006566,
210000006567,
210000006568,
210000006569,
210000006570,
210000006573,
210000006574,
210000006575,
210000006576,
210000006577,
210000006578,
210000006579,
210000006580,
210000006581,
210000006582,
210000006583,
210000006584,
210000006585,
210000006586,
210000006587,
210000006588,
210000006589,
210000006590,
210000006591,
210000006592,
210000006593,
210000006594,
210000006595,
210000006596,
210000006597,
210000006598,
210000006599,
210000006600,
210000006601,
210000006602,
210000006603,
210000006604,
210000006605,
210000006606,
210000006607,
210000006608,
210000006609,
210000006610,
210000006611,
210000006612,
210000006613,
210000006614,
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210000006615,
210000006656,
210000006657,
210000006658,
210000006659,
210000006660,
210000006661,
210000006662,
210000006663,
210000006664,
210000006665,
210000006666,
210000006668,
210000006669,
210000006670,
210000006671,
210000006672,
210000006673,
210000006674,
210000006675,
210000303697,
210000304735,
210000304739,
210000304740,
210000304741,
210000304742,
210000304743,
210000304744,
210000304745,
210000304746,
210000304747,
210000304748,
210000304749,
210000304750,
210000304751,
210000304752,
210000304753,
210000304754,
210000304755,
210000304756,
210000304757,
210000304758,
210000304759,
210000304760,
210000304761,
210000304762,
210000304763,
210000304764,
220000006674,
220000006676,
220000006703,
220000006704,
220000006705,
220000006706,
220000006707,
220000006708,
220000007259,
220000007260,
220000007261,
220000007429,
220000007446,
220000007454,
220000007462,
220000304158,
220000304159,
220000305764,
220000305766,
220000305767,
220000305768,
220000305769,
220000305770,
220000305771,
220000305772,
220000305773,
220000305774,
220000305775,
220000305776,
220000305777,
220000305778,
220000305779,
220000305780,
220000305781,
220000305782,
220000305784,
220000305787,
220000305788,
220000305789,
220000305790,
220000305791,
230000001220,
230000001227,
230000001903,
230000001908,
230000001910,
230000001911,
230000001912,
230000001913,
230000001917,
230000001918,
230000001921,
230000001925,
230000001926,
230000001927,
230000001929,
230000001930,
230000003633,
230000003636,
230000003637,
230000003638,
230000003640,
230000003641,
230000003642,
230000003643,
230000003644,
230000003645,
230000003646,
300000002421,
300000002425, 300000003411, 300000003422; Grawe
zavarovalnica d.d.: 612530, 612537, 612542, 612543,
612544, 612546, 612547, 612548, 612549, 612551,
612552, 612553, 612616, 612617, 612618, 612619,
612620, 612624, 612625, 613031, 613033, 613034,
613040, 618220, 618304, 618305, 618313, 618318,
618320, 618322, 618323, 618331, 618332, 618333,
618339, 618342, 618344, 618345, 618767, 618782,
618785, 618786, 618787, 618788, 620125, 620126,
620127, 620134, 620135, 620141, 620142, 620144,
620244, 620245, 620246, 620247, 620248, 620249,
620250, 620256, 620258, 620259, 621130, 621132,
621135, 621254, 621268, 621271, 621278, 626920,
626921, 626999, 390198, 396369, 396370, 396372,
396373, 396374, 396375, 396376, 396377, 396378,
396379, 396380, 396381, 396382, 396383, 396384,
399181, 399584, 399589, 399590, 399591, 399592,
399594, 399595, 399599, 399600, 399901, 399902,
399908, 423981, 423982, 423983, 423984, 423985,
423986, 423987, 423994, 423995, 423996, 423997,
423999, 481876, 481884, 481885, 482095, 482096,
482097, 482098, 482099, 482100, 482105, 482106,
482107, 482108, 482113, 482811, 482812, 482813,
482814, 482815, 482816, 482817, 482818, 482819,
482820, 482821, 482822, 492475, 492476, 492477,
492480, 492481, 492531, 492533, 492534, 492535,
492538, 1228971, 1228972, 1228974, 1228975,
1228976, 1228978, 1228979, 1228999, 1311557,
1311558, 1316876, 1316877, 3001223, 3001224,
3001278, 3002218, 3002219, 3002917, 3002918,
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3006713,
3006733,
3006815,
3006824,
3006836,
3007408,
3007424,
3007440,
3007455,
3007462,
3007474,
3007504,
3007517,
3007525,
3008069,
3008088,
3008527,
3010565,
8013195,
8013645,
8013686,
8013692,
8013697,
8013709,
8013718,
8014277,
8014285,
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3006715,
3006740,
3006816,
3006830,
3006837,
3007409,
3007435,
3007441,
3007457,
3007467,
3007478,
3007511,
3007521,
3008062,
3008070,
3008091,
3008598,
3010574,
8013197,
8013646,
8013687,
8013693,
8013699,
8013710,
8014272,
8014279,
8014286,

3006718,
3006743,
3006818,
3006833,
3006838,
3007410,
3007436,
3007450,
3007458,
3007468,
3007479,
3007514,
3007522,
3008065,
3008071,
3008094,
3008600,
8013185,
8013198,
8013647,
8013688,
8013694,
8013700,
8013711,
8014273,
8014280,
8014287,

3006723,
3006744,
3006820,
3006834,
3006894,
3007411,
3007437,
3007451,
3007460,
3007469,
3007480,
3007515,
3007523,
3008066,
3008081,
3008095,
3010551,
8013187,
8013642,
8013648,
8013689,
8013695,
8013703,
8013712,
8014274,
8014283,
8014288,
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3006724,
3006745,
3006823,
3006835,
3006898,
3007414,
3007439,
3007452,
3007461,
3007470,
3007482,
3007516,
3007524,
3008068,
3008087,
3008526,
3010552,
8013194,
8013643,
8013654,
8013690,
8013696,
8013704,
8013713,
8014276,
8014284,
8014295,

8014296, 8014298, 8014299, 8014300, 8014401,
8014437, 8014438, 8014439, 8014440, 8014441,
8014445, 8014448, 8014449, 8014450, 8014452,
8014454, 8014463, 8014470, 8014476, 8014482,
8014487, 8014488, 8014495, 8014609, 8014610,
8014611, 8014614, 8014615, 8014618, 8014620,
8014624, 8014625, 8015579, 8015580, 8015581,
8015582, 8015583, 8015584, 8015585, 8015586,
8015587, 8015588, 8015589, 8015593, 567107,
567234, 567235, 8002401, 8002402, 8002404,
8002406, 8005165, 8005166, 8005167, 8005168,
8005169, 8005170, 8005171, 8005172, 8005173,
8008514, 8008522, 8008524, 8009104, 195987,
156007, 156012, 156013, 156014, 173199, 173200,
174206, 174780, 174809, 183320, 183327, 183328,
661586, 661587, 661588, 664794, 664904, 664912,
664913, 664914, 664919, 664921, 664922, 664924,
664925, 664927, 664928, 664929, 664930, 664932,
664933, 664934, 664936, 665666, 665667, 665670,
665671, 665672, 665673, 665676, 665677, 665684,
667263, 667264, 667280, 667560, 667572, 667577,
667580, 667581, 667611, 667612, 667615, 667907,
669639, 669643, 669644, 669645, 669646, 669647,
253521, 253682, 253683, 255200, 256090, 93919,
93920, 93922, 93923, 93924, 93925, 112838, 112839,
112840, 112841, 492518, 967698, 258510, 258511,
258514.
Harinvest d.o.o. Ljubljana
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2015-3

Ob-2576/15

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat Vrtca Manka Golarja Gornja
Radgona, s sedežem Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja
Radgona je z dnem 30. 6. 2015 vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Gornja Radgona, pod
zaporedno številko 82.
Št. 101-26/2015-4

Ob-2598/15

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
3. 7. 2015 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila
sindikata GLOSA SKG – Sindikalne konference glasbenikov« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 357 za sindikat z imenom: Sindikat GLOSA SKG – Sindikalna konferenca glasbenikov, kratico: GLOSA SKG, in sedežem: Dalmatinova
ulica 4, Ljubljana.
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Objave gospodarskih družb

Sklici skupščin
Ob-2666/15
Skladno z deveto alinejo prvega odstavka 9. člena
Zakona o društvih (ZDru-1) v povezavi z 18. členom
Statuta Hokejskega kluba Slavija Junior z dne 22. 5.
2008, sklicujem
2. izredno zasedanje skupščine HK Slavije Junior
ki bo v sredo, dne 26. 8. 2015, ob 16.30, v prostorih Odvetniške družbe Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva
cesta 18, 1000 Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja skupščine in izvolitev delovnih teles;
Skupščina HK Slavija Junior izvoli delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika.
2. Potrditev dnevnega reda;
3. Spremembe in dopolnitve Statuta HK Slavija
Junior;
Pogoji za udeležbo in glasovanje na 2. izrednem
zasedanju skupščine HK Slavija Junior:
Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot
ena polovica članov, ki imajo pravico glasovanja. Če
ni navzočih več kot ena polovica članov, se zasedanje
odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina
sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 rednih članov, ki imajo
glasovalno pravico.
Gradivo za skupščino je na razpolago v pisarni kluba oziroma pri sekretarju kluba.
HK Slavija Junior
predsednik Brane Matjašec
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Zavarovanja terjatev
SV 544/15

Ob-2642/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane, opr. št.
SV 544/15 z dne 8. 7. 2015, je bila zastavljena nepremičnina – ident. št. 1737-490-12 – stanovanje št. 5,
v 4. etaži (2. nadstropju), s kletjo v 1. etaži (kleti) in
podstrešnim prostorom v 5. etaži (na podstrešju), vse
v stavbi na lokaciji Miklošičeva cesta 20, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 2470/0, k.o. 1737 – Tabor, z ID znakom 1737-2470/0-0, ki je last zastavitelja Tomaža Čad
– odvetnik, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, matična
št. 1296027000, do celote, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 12. 11. 2004. Nepremičnina je zastavljena v korist
upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična št. 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000,00 EUR s pripadki.
SV 606/15

Ob-2643/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 606/15
z dne 9. 7. 2015, je stanovanje (po podatkih GURS številka dela stavbe 4) v skupni izmeri 41,68 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu, Koroška cesta 10, 4290 Tržič, z ident. št. stavbe 529, ki stoji na parc. št. 133/0, k.o.
2143 – Tržič (ID 4940768), s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, last dolžnice – zastaviteljice Ane Živković, Koroška cesta 10, 4290 Tržič,
na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št.
ST 12/2005, sklenjene dne 27. 5. 2005 s prodajalcem
Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist upnice HIPPA,
finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, 4211 Mavčiče,
matična številka: 1274759000, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 10.000,00 EUR, z obrestno
mero v višini 12,0000 % letno, z odplačilom v 60 mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo dne
31. 8. 2015, zadnja pa dne 31. 7. 2020, z možnostjo
enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani
upnika v primeru, če je dolžnica v zamudi s plačilom
začetnega ali katerihkoli dveh zaporednih plačil in jih na
osnovi pisnega poziva upnika ne poravna v dodatnem
roku 15 dni, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz kreditne pogodbe št. 215025.
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Objave sodišč

Izvršbe
Z 7/2015

Os-2575/15

Na podlagi seznama izvršilni naslovov Ministrstva za
finance, Finančne uprave RS, št. DT 4930-1203/2014-1
07-3201-04 z dne 22. 12. 2014 zapadle obveznosti iz
naslova davkov in prispevkov, ki so prihodek državnega
proračuna, glavnico v znesku 3.635,53 EUR, zakonske
zamudne obresti 1.378,78 EUR, stroške prejšnjih davčnih izvršb 145,86 EUR in zakonske zamudne obresti od
glavnice 3.635,53 EUR od 23. 12. 2014 do plačila, se
zaradi zavarovanja izvršljive terjatve upnika Republike
Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave RS,
Finančnega urada Kranj, proti dolžniku, dovoljuje vknjižba zastavne pravice in zaznambe izvršljivosti terjatve na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, po podatkih GURS gre za nepremičnino k.o. 2035 - Škofja Loka,
št. stavbe 352, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. *122,
k.o. Škofja Loka, last dolžnice Petre Ramić, Poljanska
cesta 10, Škofja Loka, EMŠO: 2509973505391, do 1/1,
vse v korist upnika, Republike Slovenije, Ministrstva za
finance, Finančna uprava RS, Finančnega urada Kranj,
do višine izvršljive terjatve.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 1. 7. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 170/2011

Os-1871/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča 107,
4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na jami 12, Ljubljana, 3.
Nataša Cirila Bonča, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, 4.
Marija Ramšak, Zapotok 40g, 1292 Ig, 5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljubljana, 6. Maja Oblak, Kunaverjeva
ulica 2, Ljubljana, 7. Branko Franc Oblak, Rožna dolina
cesta V/28, Ljubljana, 8. SOL Intercontinental proizvodnja
in trgovina d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana, ki jih zastopa
Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p.,
Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotna
udeleženca: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., 2. Giposs Gradbeno podjetje d.o.o.,
Stegne 27, 1000 Ljubljana, ob udeležbi: 1. T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljubljana, ki ga zastopata predsednik
poslovodstva Sašo Todorović in prokurist Jurij Krč, 2. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71,
Ljubljana in 3. Borut Okorn, Kajuhova ulica 29, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 25. 3. 2015,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine: prodajne pogodbe št. 32/86-L z dne 20. 6.
1986, sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP Giposs o.

sol. o. in kupcem Industrija pohištva Stol Kamnik, TOZD
Prodaja, in sicer za nepremičnino – lokal s prostorom za
stopnišče, dvigalo in stojnico na nivoju Celovške ceste
v objektu »F«, v izmeri 438,21 m2, lokal na nivoju Celovške ceste v objektu »E« v izmeri 67 m2, prostor za stopnišče in dvigalo na nivoju Vodnikove ceste v objektu »F«,
v izmeri 23,21 m2 in garažna boksa št. 22 in 23 v objektu
»F«na nivoju etaže – 3,89 m2, v skupni izmeri 24,80 m2,
katere del navedenih prostorov predstavljajo poslovni
prostori v 2. in 3. etaži, v skupni površini 448,1 m2, ident.
št. 1740-1390-1, v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2,
ki je povezana z zemljiškimi parcelami številka 1047/6,
1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška (1740).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke postopka, Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 1859/2013

Os-1689/15

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Tatjani Turk Pilič, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1.
KPL d.d., Tbilisijska c. 61, Ljubljana in 2. Tač Tovarna
asfalta Črnuče d.o.o., Cesta na Brod 2, Ljubljana, ki ju
zastopa mag. Pavla Sladič-Zemljak, odvetnica iz Ljub
ljane in Jorg Sladič, odvetnik iz Ljubljane, zoper toženo
stranko: 1. Mihael Bizjak, Lajovčeva ul. 11. Ljubljana, 2.
Zvonko Šavor, Zavrstnik 54c, Šmartno pri Litiji, 3. Bojan Kozar, Cesta na Bokalce 64, Ljubljana, ki jih vse tri
zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p. iz Grosuplja in
4. Patera s.r.l., Via Aquileia 17, I-33100 Videm (Udine),
Italija, ki jo zastopa začasni zastopnik Zmagoslav Marovt, odvetnik iz Ljubljane, zaradi ugotovitve neobstoja
izvršljivosti notarskega zapisa na ugotovitev ničnosti pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža z dne 15. 11. 2012
in izbrisa hipoteke iz zemljiške knjige zaradi materialnopravne neveljavnosti vknjižbe (pcto 3.500.000,00 EUR),
dne 10. marca 2015 sklenilo:
Četrtotoženi Patera s.r.l. se postavi začasni zastopnik, odvetnik Zmagoslav Marovt, Rozmanova ulica 12,
Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od
dneva postavitve inv se do takrat, dokler četrtotoženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2015
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N 194/2000

Os-2430/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Ani
Koprivc Osolnik v nepravdni zadevi predlagateljice 1. Ida
Vahida Mesič, Štebijeva cesta 25, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Čeferin iz Grosuplja, zoper nasprotne
udeležence: 1. Janez Strajnar, Štebijeva cesta 25, Ljub
ljana, in 2. Anica Strajnar, Štebijeva cesta 25, Ljubljana,
ki oba zastopa odvetnik Aleš Pegan iz Ljubljane, 3. Tosun
Velagič, naslov neznan, in 4. Brigita Mesić Gasparotto,
Štebijeva 25, Ljubljana, zaradi razdružitve solastnine,
s sklepom z dne 29. 4. 2014 nasprotnemu udeležencu
Tosunu Velagiču na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Andrejo Medved, Slovenska cesta 55c, Ljubljana, ker je navedeni nasprotni udeleženec neznanega prebivališča in nima pooblaščenca,
po navedbah predlagateljice pa naj bi se nahajal v tujini.
Začasna zastopnica bo Tosuna Velagiča zastopala
vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2014
P 1511/2013

Os-2506/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki mag. Barbari Mazovec Kšela v pravdni zadevi
tožeče stranke Daliborja Kitić, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
zoper toženo stranko Marjana Kitić, Celovška cesta 103,
Ljubljana, zaradi razveze zakonske zveze, dne 30. aprila
2014, sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Mitja Paučič, Čufarjeva 4, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2014
VL 63471/2015

Os-2592/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa
zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj,
proti dolžnicam Elizabeti Praprotnik, Cankarjeva cesta 1,
Tržič; Etelki Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Nadji
Florjančič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak.
zast. zača. zastop. odv. Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič, zaradi izterjave 1.235,73 EUR, sklenilo:
3. dolžnici Nadji Florjančič, Cesta 1, Tržič, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Godnjov
Špik Renata, Kovorska 31, 4290 Tržič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2015
VL 42067/2015

Os-2593/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Simon Majer,
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Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
Rajko Topič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, Jože Urh, Cesta proletarskih brigad 60,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Ana Grabner, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Branko Ivanuša,
Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
Olga Majer, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, Boris Dacinger, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Zdravko Lorenčič,
Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičevaulica 19, Maribor,
Anton Roškarič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, Olga Fric, Cesta proletarskih brigad 60,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vera Brglez, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Franc Krajnčič,
Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
Leopold Slaček, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Zvonko Kopčič, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Breda Marija Vengust, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Darko Kopčič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Gorazd Gerlica, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Terezija Veber,
Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
Franc Štumberger, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, Josip Jagarinec, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Milka Drobnik,
Marinovševa cesta 3, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Marta
Zemljak, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, Herman Veber, Cesta proletarskih brigad 60,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Marija-Ana Zorovič, Cesta
proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Dragica
Urh, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, Radmila Slana, Cesta proletarskih brigad 60,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Elizabeta Krajnčič, Cesta
proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Stanko
Rotman, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, Vida Pernat, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Tina Potrč, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Mirjana Paj, Cesta
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proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Mateja
Kodrič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, Matilda Roškarič, Cesta proletarskih brigad 60,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Majda Veler, Klinetova ulica 10,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Dejan Paj, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Franc Grabner,
Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
Anton Dacinger, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, Gorazd Potrč, Cesta proletarskih brigad
60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Marija Kopčič, Cesta
proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Agata
Slaček, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, Stjepan Majer, Cesta proletarskih brigad 60,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Anja Majhen, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Maja Ravnik,
Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
Danica Jagarinec, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor,
ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, Silva Ivančič, Cesta proletarskih brigad
60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžniku Srečku
Kropec, Prekmurska ulica 40, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Jerman Janko – odvetnik, Partizanska cesta 30,
Maribor, zaradi izterjave 152,46 EUR, sklenilo:
dolžniku Srečku Kropec, Prekmurska ulica 40, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Janka
Jermana, Partizanska cesta 30, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2015
VL 69520/2015

Os-2616/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska
cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Nikolaj Fišer, proti dolžniku Primožu Dragovan, Zaloška cesta 69,
Ljubljana CSD, ki ga zastopa zak. zast. Skubic Peter –
odvetnik, Cigaletova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave
1.782,06 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Primožu Dragovan, Zaloška cesta 69, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Skubic
Peter, Cigaletova 7, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2015
In 141/2014

Os-2319/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, zoper dolžnika: 1. Gorazd Norčič, Brajnikova ul. 47, Ljubjana, sedaj neznanega prebivališča, 2.
Mateja Magajna Norčič, Olge Mohorjeve 13, Ljubljana,
zaradi izterjave 90.509,20 EUR s pp, dne 3. februarja
2015 sklenilo:
dolžniku Gorazdu Norčiču, Brajnikova ul. 47, Ljub
ljana, sedaj neznanega prebivališča, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavlja začasni zastopnik odvetnik Danilo Hari iz
Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 2. 2015

Oklici dedičem
D 148/2014

Os-2573/15

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojni Mariji Janežič, roj. 24. 3. 1908, nazadnje stalno prebivajoči Vrhnika pri Ložu 12, Stari trg
pri Ložu, ki je umrla dne 30. 3. 1995.
Ker sodišče s podatki o dedičih po pokojni zapustničini sestri Frančiški Ibic, nazadnje stalno prebivajoči
v Avstraliji ne razpolaga, poziva vse, ki mislijo da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na oglasni
deski ter spletni strani sodišča.
Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 30. 6. 2015
D 615/2014

Os-1348/15

Viljem Korda, Škofij, Škofije 315, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 20/2014
in določenim datumom smrti 8. 5. 1980 in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2015
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D 611/2014

Os-1349/15

Virgilij Bordon, neznanega bivališča, razglašen
za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št.
N 12/2014 in določenim datumom smrti 2. 4. 1982.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2015
IV D 2808/2014

Os-2332/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Župec, rojeni 5. 2. 1918, umrli 6. 8. 2014, nazadnje stanujoči na
naslovu Ljubljanska cesta 78, Ig, državljanki Republike
Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica je bila ob smrti vdova in brez otrok. Dne
31. 1. 1996 je napravila sodno oporoko, s katero je vse
svoje premično in nepremično premoženje zapustila
svojemu posinovljencu Slavku Župcu, ki pa se je dedovanju po njej v celoti odpovedal.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi
prišle v poštev kot dediči iz drugega in tretjega dednega
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD)
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski,
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2015
II D 2281/2014

Os-2474/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanetič Miroslavu, roj. dne 28. 6.
1927, umrlem dne 1. 7. 2014, nazadnje stanujočim na
naslovu Jakčeva ulica 38, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Po razpoložljivih podatkih bi prišli v poštev kot zakoniti dediči po pokojnem tudi morebitni potomci zap. brata
Matije. Ker sodišču niso znani točnejši podatki o navedenih osebah, sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem
postopku po pok. Ivanetič Miroslavu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2015
D 15/2015

Os-2333/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Rudolf Alojziji roj. Senčar, roj. 12. 6. 1885, nazadnje stanujoča Radoslavci 16, umrli dne 3. 4. 1970
v Radoslavcih.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
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oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 2. 6. 2015
I N 15/2015

Os-2569/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Vide Besednjak, Merljaki 19a, Renče, ki jo zastopa odv. Hilda Pipan, postopek o razglasitvi za mrtvo,
in sicer: Vido Alojzijo Doplihar, por. Golobič, roj. 14. 6.
1922, z zadnjim stalnim prebivališčem Caseros, Buenos
Aires, Alsaga 3081, Argentina, ki jo zastopa skrbnik za
posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova
Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen izpiska iz zemljiške knjige, da
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane Vide Alojzije Doplihar por. Golobič
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 6. 2015
D 358//2015

Os-2637/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Gorkič Valeriji, roj. Leon, roj. 28. 10.
1902, z zadnjim prebivališčem 7 Midan Sein 1 Din
Chonbrah, Kairo, Egipt, ki je bila razglašena za mrtvo
s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št.
N 61/2014, kot datum smrti pa se je štel 29. 10. 1972.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2015
D 329/2015

Os-2690/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Bric Linu, od Ivana, roj. 29. 11. 1939,
z zadnjim prebivališčem Ročinj 46, ki je umrl 23. 4. 2015.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 7. 2015
D 760/2014

Os-2487/15

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Agati Lorger, hčeri Štefana, roj.
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5. 2. 1898, vdovi, umrli 9. 9. 1956, nazadnje stanujoči
Mihovce št. 14.
Ker se ne ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi
bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojnica ni napravila oporoke, sodišče na podlagi prvega in
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 6. 2015
D 421/2014

Os-2372/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Viljemu Parenzanu, sinu pok. Nikola, sedaj neznanega
bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega in se je kot datum njegove smrti določil 1. 1. 1964 (sklep naslovnega
sodišča, opr. št. N 24/2010), v zemljiški knjigi je vpisan
kot Viljem Parenzan (Giulielmo) od Nikola.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, 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 4. 6. 2015
D 16/2015

Os-2334/15

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Siterju, rojenem
dne 10. 2. 1936, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, nazadnje stanujočem Svetelka 24, Dramlje, umrlem
dne 25. 1. 2015.
Sodišču ni znano, ali je po zapustniku še kaj dedičev II. oziroma III. dednega reda, zato s tem oklicem
poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave
tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča
in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 29. 4. 2015
D 102/2015

Oklici pogrešanih

Os-2395/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Beguš Francu, nazadnje stanujočem Bohinjska
Bela 72, umrlem dne 16. 3. 1967, za premoženje agrarne skupnosti. Zakoniti dediči niso znani (razen članice
agrarne skupnosti, ki se je dedovanju odpovedala), zato
se jih poziva, da v roku enega leta od objave tega oklica
lahko uveljavijo dedno pravico. Po preteku roka bo odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 6. 2015
D 81/2011

1926 v Logjeh, z zadnjim znanim prebivališčem v Logjeh 70, Breginj, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča
v Tolminu, št. N 11/2014 z dne 4. 3. 2015, razglašen za
mrtvega z dnem 10. 8. 1996.
Sodišče s podatki o morebitnih zapustnikovih dedičih ne razpolaga, zato s tem oklicem poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in to pravico
uveljavljajo.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino po pokojnem Ludviku
Marcoli razglasilo za last Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 6. 2015

Os-2594/15

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po
pokojnem Ludviku Marcoli, sinu Jožefa, rojenem 9. 8.

N 304/2015

Os-2596/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku nepravdni
postopek zaradi razglasitve Darka Strojka, roj. 17. 8.
1961, zadnje znano bivališča Spodnje Gameljne 17,
Ljubljana, za mrtvega.
Darko Strojko je pogrešan že 25 let. Po podatkih
brata Tomaža Strojka je pobegnil iz zapora in o njem že
več kot 25 let ni nobenega glasu.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Darka Strojka poziva, da se oglasi, vse ki kaj
vedo o njegovem življenju pa, da to v treh mesecih od
objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljub
ljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2015
I N 84/2014

Os-2453/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa odv. pisarna Čehovin
& Cvijanović d.o.o. iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Lea Peric, neznanega bivališča,
ki ga zastopa začasna zastopnica odv. Dragica Vuga iz
Nove Gorice.
O pogrešanem razen podatka, da je bil rojen v Biljah kot sin Leopolda, roj. 20. 11. 1902, ta pa sin Andreja
(roj. 29. 11. 1867) in Marije (roj. 14. 7. 1875) in izpiska
iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Peric Lea, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2015
N 10/2014

Os-2567/15

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št.
N 10/2014 z dne 23. 6. 2015, nasprotne udeležence Jerneja Brinovarja, roj. 10. 8. 1864, nazadnje stanujočega
Orehovo 8, Sevnica, razglasilo za pogrešanega od dne
11. 8. 1934, Jožefo Brinovar, roj. 12. 1. 1869, nazadnje
stanujočo Orehovo 8, Sevnica, razglasilo za pogrešano
od dne 13. 1. 1939 in Cecilijo Kostevc, roj. 28. 12. 1928,
nazadnje stanujočo Ledina 76, Sevnica, razglasilo za
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pogrešano od dne 29. 12. 1998. Skrbništvo za pogrešane bo opravljal Center za socialno delo Sevnica. Sodišče poziva pogrešane, da se oglasijo in tudi vse, ki kaj
vedo o njihovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po
poteku roka pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 6. 2015

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015

N 20/2015

N 29/2015

Os-2606/15

Os-2609/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101,
Velenje, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Ane
Markuža, roj. Martinčič, Via del Pozzo 16, Trst, Italija,
za mrtvo.
O pogrešani Ani Markuža, roj. Martinčič je znano le
to, da naj bi nazadnje prebivala v Italiji na naslovu Via
del Pozzo 16, Trst, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica med drugim tudi nepremičnine parc. št.
*36/1, k.o. 2424 – Volčji Grad, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 29. 12. 1922, A 66/19. Drugih podatkov
o pogrešani ni.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101, Velenje, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Bruna
Markuža, pok. Antona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija,
za mrtvega.
O pogrešanemu Brunu Markuža, pok. Antona je
znano le to, da naj bi nazadnje prebival v Italiji na naslovu Via del Pozzo 16, Trst, ter da je ta v zemljiški knjigi
vpisan kot lastnik med drugim tudi pri nepremičnini parc.
št. *36/1, k.o. 2424 – Volčji Grad, na podlagi sklepa
o dedovanju z dne 29. 12. 1922, A 66/19, in sicer kot
mladoleten. Drugih podatkov o pogrešanemu ni.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015

N 27/2015

N 30/2015

Os-2607/15

Os-2610/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101, Velenje, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Angele
Markuža, pok. Antona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija,
za mrtvo.
O pogrešani Angeli Markuža, pok. Antona je znano
le to, da naj bi nazadnje prebivala v Italiji na naslovu Via
del Pozzo 16, Trst, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisana
kot lastnica med drugim tudi pri nepremičnini parc. št.
*36/1, k.o. 2424 – Volčji Grad na podlagi sklepa o dedovanju z dne 29. 12. 1922, A 66/19, in sicer kot mladoletna. Drugih podatkov o pogrešani ni.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101,
Velenje, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Hilde
Markuža, pok. Antona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija,
za mrtvo.
O pogrešani Hildi Markuža, pok. Antona je znano le
to, da naj bi nazadnje prebivala v Italiji na naslovu Via
del Pozzo 16, Trst, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisana
kot lastnica med drugim tudi pri nepremičnini parc. št.
*36/1, k.o. 2424 – Volčji Grad, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 29. 12. 1922, A 66/19, in sicer kot mladoletna. Drugih podatkov o pogrešani ni.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015

N 28/2015

N 31/2015

Os-2608/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101, Velenje, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Antonw
Markuža, pok. Antona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija, za
mrtvega.
O pogrešanemu Antonu Markuža, pok. Antona je
znano le to, da naj bi nazadnje prebival v Italiji na naslovu Via del Pozzo 16, Trst, ter da je ta v zemljiški knjigi
vpisan kot lastnik med drugim tudi pri nepremičnini parc.
št. *36/1, k.o. 2424 – Volčji Grad, na podlagi sklepa
o dedovanju z dne 29. 12. 1922, A 66/19, in sicer kot
mladoleten. Drugih podatkov o pogrešanemu ni.

Os-2611/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101, Velenje, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Rozine
Markuža, pok. Antona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija,
za mrtvo.
O pogrešani Rozini Markuža, pok. Antona je znano
le to, da naj bi nazadnje prebivala v Italiji na naslovu Via
del Pozzo 16, Trst, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisana
kot lastnica med drugim tudi pri nepremičnini parc. št.
*36/1, k.o. 2424 – Volčji Grad, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 29. 12. 1922, A 66/19. Drugih podatkov
o pogrešani ni.
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Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015
N 32/2015

Os-2612/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101, Velenje, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Alojzija Rebula, pok. Matevža, Volčji Grad 18, Komen, za
mrtvega.
O pogrešanemu Alojziju Rebuli, pok. Matevža je
znano le to, da naj bi nazadnje prebival na naslovu Volčji
Grad 18, Komen, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisan kot
lastnik nepremičnine parc. št. *36/2, k.o. 2424 – Volčji
Grad, na podlagi prisodne listine z dne Koper, 5. 11.
1890, št. 5143, in sicer kot mladoleten. Drugih podatkov
o pogrešanemu ni.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015
N 33/2015

Os-2613/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101, Velenje, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Amalije
Rebula, pok. Matevža Rebule, Volčji Grad 18, Komen,
za mrtvo.
O pogrešani Amaliji Rebula, pok. Matevža je znano
le to, da naj bi nazadnje prebivala na naslovu Volčji Grad
18, Komen, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica pri nepremičnini parc. št. *36/2, k.o. 2424 – Volčji
Grad, na podlagi prisodne listine z dne Koper, 5. 11.
1890, št. 5143, in sicer kot mladoletna. Drugih podatkov
o pogrešani ni.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015
N 34/2015

Os-2614/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Tanje Golob, Šalek 101, Velenje, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Frana
Rebula, pok. Matevža, Volčji Grad 18, Komen, za mrtvega.
O pogrešanemu Franu Rebuli, pok. Matevža je znano le to, da naj bi nazadnje prebival na naslovu Volčji
Grad 18, Komen, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisan kot

lastnik nepremičnine parc. št. *36/2, k.o. 2424 – Volčji
Grad, na podlagi prisodne listine z dne Koper, 5. 11.
1890, št. 5143, in sicer kot mladoleten. Drugih podatkov
o pogrešanemu ni.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2015

Kolektivni delovni spori
X Pd 295/2015

Os-2665/15

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat delavcev Probanke, Trg Leona Štuklja 12,
Maribor in nasprotnim udeležencem: Probanka d.d., Trg
Leona Štuklja 12, Maribor.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan
23. 9. 2015 ob 10.15, v sobi št. 7/III nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 10. 7. 2015.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2015
X Pd 1083/2014

Os-2674/15

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Policijski sindikat Slovenije – PSS, Štefanova
ulica 2, Ljubljana in nasprotnim udeležencem RS, Vlada
RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova
ulica 2, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je
razpisan na dan 8. 10. 2015 ob 9.30, v sobi št. 3/III
nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 13. 7. 2015.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 13. 7. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Hergula Boris, Betnavska cesta 112, Maribor, zavarovalno polico, št. 70000078947, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnr-335504
Kveder Martina, Baragova 6, Mengeš, zavarovalno
polico, št. 50500004366, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnz-335496
Šlosar Ernest, Dolenje pri Jelšanah 9, Jelšane, zavarovalno polico, št. 70000037668, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gnp-335506

Spričevala preklicujejo
Benko Staša, Brje 106, Dobravlje, indeks,
št. 18080035, izdala Univerza Ljubljana, Filozofska fakulteta, leto izdaje 2008. gnm-335484
Jerant Vladimir, Gradišče I 46, Škofljica, diplomo
Zavoda IRC, Višja strokovna šola, leto izdaje 2005.
gnw-335499

Drugo preklicujejo
Arnuš Milan, Korte 3A, Izola - Isola, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033298000, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gne-335492
Bratušek Dušan, Paradiž 70, Cirkulane, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, št. 602194, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnk-335486
DMH d.o.o., Zaloška cesta 65A, Ljubljana, izvod licence, št. G007007/05953/015, za vozilo reg. št. LJ210-ZL in izvod licence, št. G007007/05953/028, za vozilo
reg. št. LJ749-SE. gnq-335480
Duraković Iztok, Golobinjek pri Planini 13, Planina pri Sevnici, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500037869000, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnj-335487
Ferkolj Maja, Ljubljanska 12, Trzin, študentsko izkaznico, št. 31110193, izdala Univerza Ljubljana, Fakulteta
za farmacijo. gns-335482
Gobec Janja, Na zelenici 8, Celje, študentsko izkaznico, št. 98104036, izdala Pedagoška fakulteta Koper.
gny-335497
Gračner Mirko, Paridol 27, Gorica pri Slivnici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017474001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnh-335489

Klančnik Matej, Mihovce 27, Cirkovce, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500041081000, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnf-335495
Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, Gornja
Radgona, štampiljko okrogle oblike 30 mm, v sredini grb
RS, zunanji obod dve vzporedni črti - kroga, z zamikom
1 mm, na obodu piše KNJIŽNICA GORNJA RADGONA,
neoštevilčena. gni-335488
Kojzek Rudolf, Šmartno 234, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006848030, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu-335501
Koršič Miran, Cerej 11, Ankaran - Ankarano, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003553001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnd-335493
Marolt Janez, Zgornja Besnica 4A, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014265001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gns-335503
Martin Panjan s.p., Mali Nerajec 2, Dragatuš, licenco, št. 011244, za vozilo MB actros 4146K, reg. št. NM
F5-943. gnp-335481
Ogrič Tomaž, Mrakova 49, Idrija, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038402000, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gnx-335498
Pavlin Franc, Kratka pot 6, Ljubljana, voznikovo
kartico, št. 1070500026313001, izdajatelj Cetis Celje.
gnt-335485
Roman Poklukar s.p., Krakovo 1, Naklo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040653000, izdana na ime Porčič Rifat, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnq-335505
Skoporc Katja, Koludrje 7B, Šentjanž, študentsko
izkaznico, št. 98001495, izdala Univerza na Primorskem- PEF. gnf-335491
Štamberger Miloševič Mihael, Bodonci 115, Bodonci, študentsko izkaznico, št. 20110365, izdala Pravna
fakulteta - Univerza Ljubljana. gnc-335494
Turbulenca d.o.o., Gotska ulica 16, Ljub
ljana, taxi nalepko in izvod licence, št. Lj/872-VZ, št.
G006777/06408/027, izdala GZS. gng-335490
Zlatič Boštjan, Bonini 8A, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003962001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnn-335483
Zupanič Branko, Jiršovci 63 B, Destrnik, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500001138021, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnv-335500
Žajber Vladimir, Šmarska cesta 13, Sevnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029387000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnt-335502
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