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Javni razpisi
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Ob-2718/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju
ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja
v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New
Yorku in na Dunaju (v nadaljevanju: v umetniških
rezidencah), ki jih bo v letu 2015 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka
JPR–REZ–2016)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa, cilj in razpisno področje
Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki
delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje
v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku
in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,
ki vključuje:
– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov,
ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega
vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj Ministrstva
za kulturo v omenjenih mestih ter
– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in
sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London
v višini največ 250 EUR neto, za New York v višini največ
850 EUR neto in za Dunaj v višini največ 150 EUR neto.
Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in
medkulturne izmenjave idej, znanja in praks.
Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:
– uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijske umetnosti,
– film in AV-kultura,
– knjiga,
– kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,
da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.

3. Pomen izrazov
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima
Ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in
na Dunaju ter so namenjena eno- ali dvomesečnemu bivanju in ustvarjanju umetnikov ter drugih posameznikov,
ki delujejo v umetnosti in kulturi.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so vpisane
v razvid samozaposlenih, ki ga vodi ministrstvo.
Samostojni novinarji so osebe, ki so vpisane v razvid samostojnih novinarjev, ki ga vodi ministrstvo.
Mladi so osebe, ki v letu 2015 ne bodo dopolnile
30 let.
Projekt so predvidene aktivnosti v času bivanja in
ustvarjanja v umetniški rezidenci, ki jih prijavitelj izkazuje
z delovnim načrtom.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– so, če so bili stranka (bodisi kot fizična oseba
bodisi kot zastopnik pravne osebe) Ministrstva, Javne
agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra
– javne agencije RS oziroma Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti v l. 2014 in 2015, izpolnjevali vse
pogodbene obveznosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso koristili umetniške rezidence na Dunaju,
v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2014 ali 2015 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki štipendij in/ali šolnin ministrstva,
pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo za dodiplomski
in podiplomski študij (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– niso prejemniki sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do umetniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju
pogojev);
– soglašajo z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih
bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku oziroma
Berlinu oziroma Londonu oziroma na Dunaju ter povračilu dela potnih stroškov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
– dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni
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strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopu do
informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju
pogojev).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje
ministrica.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se
bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
popolne, predložene na predpisan način ali jih ne bodo
vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in/ali po že izdani dokončni
odločbi o izboru prijavitelja spremeni odločitev in z njim
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– najemnine, tekoči stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroški rednega vzdrževanja in osnovne
opreme stanovanj, ki jih ministrstvo poravnava neposredno;
– potni stroški (vključno s stroški mestnega prevoza
v kraju umetniške rezidence) za Berlin v višini največ
250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto,
za New York v višini največ 850 EUR neto in za Dunaj
v višini največ 150 EUR neto. Ministrstvo upravičencem
povrne omenjene potne stroške na podlagi zahtevka,
vsebinskega poročila o delu v umetniški rezidenci in
kopij računov, ki jih vložijo pri ministrstvu v roku 30 dni
po poteku pogodbenega obdobja bivanja.
7. Pojasnila o uporabi umetniške rezidence
Vsak prijavitelj bo lahko bival v stanovanju v terminu, ki bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in ustvarjanja v stanovanju med njim in ministrstvom, ki jo Ministrstvo sklene s prijaviteljem pred odhodom. Ministrstvo
si pridržuje pravico sprememb objavljenih vzorcev pogodbe pred njenim podpisom.
Izbrani prijavitelj dobi pravico do bivanja samo v eni
rezidenci.
Izbrani prijavitelj lahko v stanovanju biva največ dva
meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru,
ko jih več zaprosi za isti termin, samo določi termine
bivanja. Termin bivanja se lahko naknadno spremeni
s pogodbo.
Število oseb, ki lahko bivajo v stanovanju v okviru
posameznega pogodbenega obdobja bivanja, je omejeno, in sicer:
– v Berlinu največ štiri (dve običajni ležišči in dve
zasilni),
– na Dunaju največ štiri (štiri običajna ležišča),
– v New Yorku največ tri (dve običajni ležišči in eno
zasilno),
– v Londonu največ štiri (dve običajni ležišči in dve
zasilni).
V umetniški rezidenci smejo brezplačno bivati samo
izbrani prijavitelji. Druge osebe smejo bivati z izbranim
prijaviteljem, če jih le-ta ministrstvu predhodno najavi
(do 15 dni pred odhodom v umetniško rezidenco oziroma pred terminom umetniške rezidence, ki je določen
v odločbi) in poravna za njih pavšalne stroške.
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8. Razpisni kriteriji
Kriterij
1. REFERENCE
Kakovost in izvirnost dosedanjega dela
prijavitelja s poudarkom na zadnjih treh
letih na razpisanem področju, za katerega
je podana vloga in/ali izkazana posebna
nadarjenost perspektivnega mladega prijavitelja.1
Uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti na razpisanem področju, za katerega je
podana vloga.2
2. DELOVNI NAČRT
Razvoj prijaviteljeve dejavnosti na področju, ki je predmet razpisa, prek spoznavanja in stikov s kulturniško sceno v mestu
rezidence.
3. STATUS SAMOZAPOSLENEGA V KULTURI
Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ali
status samostojnega novinarja
SKUPAJ

Št.
možnih
točk
60
30

30
35
35

5
5
100

9. Uporaba razpisnih kriterijev
Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani
so lahko tisti prijavitelji, ki v skupnem seštevku točk
prejmejo 80 točk in več. Izmed prijaviteljev, ki bodo prejeli 80 točk in več, bodo izbrani tisti, ki bodo na predlog
strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje. Če imajo prijavitelji enako število točk,
se pri določanju vrstnega reda upošteva najprej dosežena ocena po kriteriju kakovost in izvirnost dosedanjega
dela, nato uveljavljenost v strokovni javnosti in za njim
delovni načrt.
Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev
oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo in delujejo v stanovanju, če prijavitelj, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih razlogov (bolezen, odpoved projekta s strani
partnerja v tujini, delovne obveznosti v Sloveniji, družinske razmere itd.) ministrstvu sporoči, da mora uporabo
stanovanja odpovedati. Če prijavitelj ne navede objektivnih razlogov, se v naslednjih dveh letih ne bo mogel
prijaviti na razpis ministrstva za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev v umetniških
rezidencah ministrstva.
10. Predvidena vrednost razpisanih sredstev:
predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JPR–REZ–2016, je
130.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131129 ‒ Mednarodno sodelovanje.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določa zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala
na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki mu
bodo priložene kopije računov za potne stroške in
vsebinsko poročilo o bivanju in delovanju v umetniški
rezidenci.
1, 2
Mladi lahko kakovost in izvirnost dosedanjega dela
oziroma uveljavljenost v strokovni javnosti dopolnijo z vsaj
dvema priporočiloma stroke, ki morata biti originalno podpisani (elektronska korespondenca med priporočiteljem in
prijaviteljem ne šteje za priporočilo).
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12. Razpisni rok: razpis se prične 24. 7. 2015 in se
zaključi 14. 9. 2015.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa JPR–REZ–2016,
– vzorce pogodb o bivanju in delovanju v umetniških rezidencah in delni povrnitvi potnih stroškov (pogodbe za različne kraje rezidenc se med seboj nekoliko
razlikujejo),
– prijavni obrazec,
– prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na
razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– na papirju:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisana in datirana priloga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev),
– v elektronski obliki:
– sken celotne vloge (tj. prijavnega obrazca, priloge 1, morebitnih vabil, priporočil in morebitnega drugega gradiva, ki ga boste oddali tudi na papirju) na CD,
DVD ali USB pomnilniku v eni datoteki in v obliki zapisa
PDF,
– izpolnjen prijavni obrazec pa dodatno tudi
v Wordovi datoteki (za potrebe hitrejše obdelave podatkov).
Če se bosta tiskana in elektronska verzija prijavne
dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si/,
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa, oznaka JPR–REZ–2016.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, in biti predložena po pošti ali osebno.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do
14. 9. 2015, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj ‒ Prijava na razpis z oznako JPR‒REZ‒2016. Na
hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni ime in priimek
ter poštni naslov (kjer je prijavitelj dosegljiv).
15. Izločitev vlog
Vloge, ki ne bodo oddane in dostavljene Ministrstvu
za kulturo na način, ki je predpisan v točki 14, bodo
s sklepom zavržene.
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 14. 9. 2015 oziroma do tega dne ni bila
v poslovnem času ministrstva oddana v njegovi glavni
pisarni.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in

Št.

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

1405

razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi
obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki niso bile oddane in dostavljene na način, ki
je predpisan v točki 14,
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno
dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo
v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 21. 9. 2015 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje prijaviteljev po postopku, kot ga
določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
in največ do vrednosti, določenih z javnim proračunom.
V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja umetniških rezidenc, ki so predmet
razpisa, se umetniške rezidence ne dodelijo.
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2016, vezana na proračunske
zmogljivosti Ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka
razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2016, je ministrstvo dolžno
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil: Katarina Culiberg, tel. 01/369-58-66, e-pošta:
katarina.culiberg@gov.si.
Posredovanje informacij po telefonu in elektronski
pošti poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
11. ure.
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo
oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh
ministrstva: http://www.mk.gov.si/, kot je navedeno pod
točko 13.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2720/15
Na podlagi 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, objavlja
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za odločitev o sofinanciranju projektov
s programskega področja LIFE za leto 2015
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo pogoje Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za
leto 2015 Evropske komisije (v nadaljevanju: razpis
Evropske komisije), ki se izvaja na podlagi Uredbe (EU)
št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje
in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 614/2007 Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12.
2013, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za
izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe kot je to določeno v Razpisu Evropske komisije.
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2015 EU, upravičeni tudi do
sofinanciranja s strani Ministrstva.
2. Pogoji za udeležbo
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti v celoti
ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih
sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov,
ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za
leto 2015 v skladu z Razpisom Evropske komisije,
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– Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci po tem razpisu so upravičenci iz
projektnih predlogov Evropski komisiji, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji, za nacionalni ali mednarodni
projekt v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije:
– Projektni predlog za sofinanciranje je potrdila
Evropska komisija z odločbo,
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju,
– Sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 Uradni list EU
L 347/185 z dne 20. 12. 2013,
– Izvedbeni sklep Komisije z dne z dne
19. marca 2014 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014–2017, Uradni list EU L 116
z dne 17. 4. 2014,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE
2015 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh
Evropske komisije.
4. Okvirni deleži sofinanciranja:

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:
Podprogram/ Prednostno področje/

Proračunska postavka/Višina
sofinanciranja*
Iz pp 153220 mednarodni projekti LIFE

1. Podprogram za okoljske ukrepe
1.1. Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost – integrirani in tradicionalni projekti
1.1.1. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv
92/43/EGS (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) in 2009/147/ES (Direktiva evropskega parlamenta in sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju
prosto živečih ptic)
1.1.1.1. dejavnosti, ki so namenjene prednostnim habitatom ali vrstam v okviru
izvajanja Direktive 92/43/EGS oziroma vrstam ptic, ki jih kot prednostne za financiranje šteje odbor za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku, ustanovljen v skladu s členom 16 Direktive 2009/147/ES in
1.1.1.2. dejavnosti, ki so namenjene ohranjanju velikih zveri
1.1.2. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv
92/43/EGS in 2009/147/ES, ki niso zajete v točki 1.2.1.
1.1.3. Tematske prednostne naloge za biotsko raznovrstnost: dejavnosti za izvajanje strategije Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020
1.2. Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
1.2.1. Tema narava in biotska raznovrstnost
1.2.2. Ostale teme
2. Podprogram za podnebne ukrepe

do vključno 20 %

do vključno 10 %

do vključno 10 %
do vključno 10 %
Iz pp 559 Sklad za podnebne
spremembe
do vključno 20 %

*višina sofinanciranja predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije
in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi projektni predlogi, izbrani s strani Evropske komisije do ma-

ksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele v točki 4.
V primeru, da upravičenec prijavlja mednarodni
projekt, mora Ministrstvu predložiti izsek iz finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v Republiki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah153220 -Mednarodni
projekti LIFE in 559 Sklad za podnebne spremembe,
kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za prihodnja leta.
Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ter v višini
zagotovljenih pravic porabe na posamezni proračunski
postavki za posamezno leto. V primeru, da v proračunu
Republike Slovenije za posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za financiranje vseh izbranih
projektov, bo Ministrstvo deleže financiranja vsem projektom proporcionalno znižalo.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva
se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka datuma le-teh. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med
Evropsko komisijo in upravičenci ter veljavnim večletnim
delovnim programom LIFE za obdobje 2014–2017.
6. Rok za oddajo projektnih predlogov in način predložitve predlogov:
– Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis
za sofinanciranje, oddajo projektne predloge v pisni
obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na
naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47,
1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – za razpis
LIFE 15«.
– Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 17. 8. 2015, do 12. ure.
– Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvedlo 17. 8.
2015 ob 13. uri.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno
v razpisni dokumentaciji Evropske komisije.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec
A6. Na obrazcu A6 morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih
sredstev. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se
v primeru spremembe projektnega predloga, vključno
s spremembo njegove finančne konstrukcije ob končni
oddaji le-tega, ne more več povečati.
V primeru, da bo upravičenec zaprosil za večji delež
sofinanciranja kot je določeno s tem razpisom, bo ministrstvo vlogo zavrglo.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 11. septembra 2015.
7. Podpis pogodbe o sofinanciranju: upravičenci, ki
se bodo prijavili na ta razpis in jim bodo odobrena sredstva iz programa LIFE za leto 2015 ter bodo z Evropsko
komisijo podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev, morajo
o tem obvestiti Ministrstvo najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo in Ministrstvu predložiti potrjeno verzijo projekta. Ministrstvo bo z upravičencem sklenilo pogodbo za dodelitev sredstev.
8. Projektna dokumentacija
Upravičenec mora za pridobitev sofinancerskih
sredstev sofinancerju predložiti projektni predlog na
obrazcih iz prijavnice kot navedeno pod točko 6.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm.
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva.
Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje
in prostor:
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1. Podprogram za okoljske ukrepe
– Prednostno področje okolje in učinkovita
raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 478-74-54 (ali
478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si,
– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 478-74-83
(ali 478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
– Prednostno področje okoljsko upravljanje in
informacije:
– Tema narava in biotska raznovrstnost: mag.
Julijana Lebez Lozej,
– Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec.
2. Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives
Nared, tel. 478-73-39 (ali 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.
3. Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede razpisa objavilo na svoji spletni strani.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-178/2015/8

Ob-2696/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13),
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi
prosilcev za mednarodno zaščito«,
št. 430-178/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev
za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), ki so
nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija
ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri
pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
azil, migracije in integracijo,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence,
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine,
dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
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– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
projekta po načelu nepridobitnosti.
– Osebe, ki bodo izvajale aktivnosti projekta, morajo izpolnjevati kadrovske pogoje iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih
merilih:
Merila
1. Aktivnosti in metoda dela so
v projektu jasno opredeljeni
2. Aktivnosti in metoda dela so
uresničljivi v danih časovnih in
finančnih okvirih
3. Delavnice so raznolike
4. Izvajanje aktivnosti izven azilnega
doma
5. Socialna integracija
6. Spoznavanje okolja
7. Kakovost finančnega načrta in
stroškovna učinkovitost projekta
Največje možno skupno število
prejetih točk

Največje
možno
število
prejetih točk
5
5
7
3
3
2
22,5
47,5

Vloga mora pri merilih od 1 do 6 doseči skupaj
najmanj 20 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, se
izbere prijavitelja, ki ima v zadnjih petih letih od datuma
objave predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije največ preteklih delovnih izkušenj
s področja izvajanja projektov namenjenih prosilcem,
državljanom tretjih držav in/ali tujcem. Naročnik bo navedeno ugotavljal oziroma ocenjeval iz izpolnjenega
obrazca iz priloge št. IV/10 – Pretekle delovne izkušnje
prijavitelja, kjer prijavitelj navede podatke o dosedanjih
izkušnjah s področja izvajanja projektov namenjenih
prosilcem, državljanom tretjih držav in/ali tujcem.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 160.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju
projekta, oziroma najkasneje do 31. 12. 2017.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev,
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za

izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada
za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 120.000,00 EUR) in sredstev
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 26. 8. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 27. 8. 2015.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter
preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na št. 01/428-57-91, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo
projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
mednarodno zaščito«, št. 430-178/2015.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 12. 8. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1101-7/2014-3

Ob-2711/15

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije objavlja
spremembo
Javnega razpisa sofinanciranja raziskovalnega
sodelovanja doktorskih študentov v tujini
v letu 2014 (186. JR)
V Javnem razpisu sofinanciranja raziskovalnega
sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2014
(186. JR), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 89/14 dne 12. 12. 2014 (v nadaljevanju: javni
razpis), se:
– v točki 1. Predmet javnega razpisa tretji odstavek
spremeni tako, da se glasi: »Raziskovalno delo v tujini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
se mora pričeti med vključno 1. 10. 2014 in 29. 1. 2016
in trajati neprekinjeno minimalno 90 dni«,
– v točki 5. Pogoji javnega razpisa v drugi alineji
tretjega odstavka besedilo »med vključno 1. 10. 2014
in 30. 9. 2015« nadomesti z besedilom: »med vključno
1. 10. 2014 in 29. 1. 2016«,
– v točki 6.2 letnica »2014/2015« nadomesti z besedilom »v katerem je ali bo pričel z raziskovalnim delom,«
– v točki 12. Rok in način oddaje prijav v tretjem
odstavku besedilo: »do vključno petka, 18. 9. 2015«
nadomesti z besedilom: »do vključno 31. 12. 2015.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 07/07-2015

Ob-2695/15

Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07
Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12
– ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl. US, 21/13 – ZVRS-G,
47/13, 12/14, 90/14), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11
– ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
/ZIPRS 1415/ (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C
in 95/14), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015
/DP2015/ (Uradni list RS, št. 102/13) – s spremembami,
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
in 3/13), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI
2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
Poslovnega načrta Zavoda za šport Republike Slovenije
Planica za leto 2015 (sprejel svet zavoda dne 22. 4.
2015) in na podlagi Odločbe št. OP RČV 3032-7/2014
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in odločbe št. OP RČV/3/1/29-1-MIZŠ o spremembi Odločbe št. OP RČV/3/1/29-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za
program »Zdrav življenjski slog 2014-2015«, Zavod za
šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programa »zdrav življenjski slog
2014–2015 (II.)«
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Zavod za šport Republike Slovenije
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.) (v nadaljnjem
besedilu: program).
Izvajanje programa delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega
sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo
ponuja program, aktivno vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti
na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno
držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo
zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno
vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade
RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev
zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na
zdravje otrok.
Obdobje izvajanja programa je od 1. 9. 2015 do
30. 11. 2015.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni
s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije (potrdilo DURS ne sme
biti starejše od dveh mesecev od roka za oddajo vloge),
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev
državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje
programa, torej ne nastopa kot posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati program,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo programa,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil
poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni
okoliščini,
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – UPB1) in v Ka-
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zenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni
list RS, št. 50/12 – UPB2):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Potrdilo o nekaznovanosti ne sme biti starejše od
dveh mesecev od roka za oddajo vloge.
Na javni razpis se lahko prijavi:
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– društvo v javnem interesu (nacionalna panožna
športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).
Prijavitelj (razen osnovne šole) mora ob prijavi na
javni razpis priložiti soglasje osnovne šole za izvedbo
programa in zagotavljanju prostorskih pogojev.
Prijavitelj lahko prijavi več programov, ki jih bo izvajal na isti osnovni šoli, vendar pa istega učenca lahko
šteje samo k enemu programu. Strokovni delavec lahko
kandidira samo s programom enega prijavitelja.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati
s strokovnim delavcem, ki:
– ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri:
– (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj šola (v skladu s področnimi
veljavnimi predpisi) ali
– najmanj (VII/1) za strokovne delavce v športu,
če je prijavitelj zavod ali društvo v javnem interesu (v
skladu s področnimi veljavnimi predpisi) in
– bo za čas izvajanja programa sklenil z prijaviteljem pogodbo o zaposlitvi na programu, z nastopom
dela 1. 9. 2015 oziroma od izpolnitve vseh pogojev za
sklenitev delovnega razmerja.
in hkrati izpolnjuje še enega izmed naslednjih pogojev:
– je zaposlen pri prijavitelju za izvajanje vsebin programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 in z nadaljnjim
opravljanjem aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.) ne bo presegel z zakonom in
drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je zaposlen (ne na programu Zdrav življenjski
slog 2014–2015) in z opravljanjem aktivnosti v okviru
programa Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.) ne bo
presegel z zakonom in drugimi predpisi določene polne
delovne obveznosti;
– je brezposeln ali bi bil brezposeln z dnem pričetka
izvajanja programa.
Prijavljeni program za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: program) mora vsebovati elemente,
navedene v naslednji točki.
4. Elementi programa
Obvezni elementi programa so:
– Obseg programa: program mora biti pripravljen
v obsegu najmanj 46 ur in največ 224 ur na vsakega
strokovnega delavca.
– Ciljna skupina: program mora biti namenjen
osnovnošolskim otrokom od 1. do 9. razreda osnovne
šole, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Vsebinski obseg:
a. Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog,
ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali
v naravnem okolju.
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b. Predstavitev urbanih športov.
c. Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz
športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola,
v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.
d. Organizacija športnega dogodka na lokalnem
nivoju.
– Čas izvedbe: program se mora odvijati v času
pouka (od ponedeljka do petka) in v času pouka prostih dni.
Program ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole razen izjemoma,
v primeru izvajanja vsebin programa Šolska športna
tekmovanja (v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev). Program se praviloma izvaja po pouku od ponedeljka do petka najmanj 2 uri na teden na
otroka (blok ura se šteje kot ena ura na otroka). Program
je lahko zasnovan tako, da se posamezne aktivnosti
lahko izvajajo tudi ob pouka prostih dnevih in tudi med
počitnicami.
– Kraj izvedbe: program se praviloma izvaja v šolski
telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko
pa tudi v javno dostopnih športnih objektih in naravnem
okolju.
Podrobnejša izhodišča za pripravo programa so del
razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis
Izvajanje programa delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta
javni razpis, znaša skupaj 486.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Okvirna skupna vrednost javnega razpisa znaša
486.000,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
– v letu 2015: 486.000,00 EUR.
Dejanska vrednost in možnost sofinanciranja javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sprejetje podlag za sofinanciranje (proračunov ali rebalansov za posamezno leto). Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport lahko skladno s 3. točko sklepa Vlade
RS št. 54400-6/2014/3 z dne 27. 3. 2014 do sklenitve
pogodbe z naročnikom odstopi od sofinanciranja programa, če zanj v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 85,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih
javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški izvedbe športnih programov (standardni
stroški na enoto).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi
programa.
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
dne 19. 6. 2014 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog 2015 št. 5440-78/2014/3. Z metodologijo se

55 / 24. 7. 2015 /

Stran

glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški
na enoto izvedbe programa gibljejo med 14,10 EUR
in 20,70 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja ena
ura oziroma 60 minut.

10. Merila za izbor izvajalcev programa
Merilo
1 Dosedanje izvajanje programa
Zdrav življenjski slog 2014–2015
(ZŽS)
2 Vključenost učencev v program
ZŽS 2014–2015 (II.):
predviden odstotek vključenih
otrok (število vključenih otrok *
100/število vpisanih otrok v šolo)
3 Zaposlitveni status kandidata za
strokovnega delavca

Vrednost
Vrednotenje
merila
10 %
Prijavitelj je izvajal program ZŽS v šolskem letu
2014/2015:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
25 %
25 % otrok in več je 25 točk. Pri manj kot 25 % vključenih je število točk enako % vključenih otrok.

Število
točk
0 ali 10

do 25

15 %

– je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ali je
do sedaj zaposlen le na programu ZŽS 2014–2015:
15 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS
2014–2015) do 50 %: 7 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS
2014–2015) nad 50 % do 60 %: 5 točk
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS
2014–2015) nad 60 % do 70 %: 3 točke
– dosedanja delovna obveznost (ne na programu ZŽS
2014–2015) nad 70 % do 80 %: 2 točki
– dosedanja delovna obveznost nad 80 %: 0 točk

4 Celovitost programa

40 %

5

10 %

program se izvaja od 1. do vključno 9. razreda:
0 ali 10
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
program vsebuje vsebine za odpravljanje posledice ne- 0 ali 6
gativnih vplivov sodobnega načina življenja:
– da: 6 točk
– ne: 0 točk
dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem nači0 ali 5
nu življenja:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
prilagojene vsebine za učence s posebnimi potrebami: 0 ali 5
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
program vsebuje število športnih panog:
0–8
– 19 in več: 8 točk
– 17–18: 6 točk
– 15–16: 4 točke
– 13–14: 2 točki
– 12: 0 točk
sodelovanje športnih društev pri programu:
0–6
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 80 % ali 8
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 6 točk
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 60 % ali 6
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 4 točke
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 40 % ali 4
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 2 točki
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s manj kot 40 %
ali 3 športnimi društvi različnih športnih panog v občini
na posamezni šoli: 0 točk
od 202 do 224 ur programa
10
od 180 do 201 ur programa
7
od 135 do 179 ur programa
5
od 90 do 134 ur programa
2
manj kot 90 ur programa
0

Obseg ur programa
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Pojasnilo k merilu 3: Pri osebah, ki so v času prijave
na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti, se jih pri
drugem merilu razvršča glede na stanje zaposlitve pred
začetkom porodniškega dopusta ali bolniške odsotnosti.
Pri dosedanji delovni obveznosti se ne upošteva
deleža trenutne zaposlitve v programu Zdrav življenjski
slog.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 100.
Izbere in sofinancira se lahko samo tiste izvajalce, katerih program je pri ocenjevanju po zgornjih merilih prejel
najmanj 50 točk.
Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede
na skupno število točk v skladu z vsemi merili na dan
izbora. Za vse razvrščene izvajalce se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste
prijavljene izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju
zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih
izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev, določenih
s tem razpisom.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla
enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »Celovitost programa«.
Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje
število točk.
V primeru, da zadnje uvrščeni prijavitelji tudi po
uporabi dodatnega merila iz prejšnjega odstavka dosežejo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora
upošteva večje število prijavljenih ur iz merila »Obseg
ur programa«. Kolikor je tudi v tem primeru več prijaviteljev doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo
upošteva doseženo število točk iz merila »Zaposlitveni
status kandidata za strokovnega delavca«.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2020.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o programu, agentu, posredniškemu telesu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani naročnika,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih
organov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega izvajalca. V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem programa.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES
in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. Izvajalci morajo, pri izbiri strokovnega delavca, vključenega
v program Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.), upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
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15. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES
Izvajalec bo moral spremljati podatke o udeležencih
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izvajalci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Zakonom
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3,
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US: U-I-311/11-16
in 82/13) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES.
17. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika:
Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici
tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan, med
9. in 12. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je bila osebno oddana na naslovu naročnika najkasneje do 12. ure zadnji dan roka za oddajo vlog.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na
Javni razpis – Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.)«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te
označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter
vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni
razpis – Zdrav življenjski slog 2014–2015 (II.)«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge na predpisanih
obrazcih, in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene.
Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, prejete po
roku za oddajo vlog, se ne bodo obravnavale in bodo
vrnjene prijavitelju.
Rok za oddajo vlog je 7. 8. 2015.
18. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog se bo pričelo 10. 8. 2015 v prostorih
naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog,
odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika.
Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in
najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema
poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.
19. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpis
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka, ki je
določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih
dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe,
se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati javnega razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh naročnika.
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Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena.
O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ.
Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
20. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za
oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.
zsrs-planica.si.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali
informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje dva
dni pred potekom roka za oddajo vlog. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni
na spletni strani naročnika.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne programa ali, da je višina sofinanciranja
programa presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za
stroške, ki so predmet sofinanciranja, izvajalec ni prejel
oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja
(prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno,
da je izvajalec prejel sredstva za stroške programa tudi
iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena,
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa
bo dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
Zavod za šport RS Planica
Št. 430-38/2015-01

Ob-2698/15

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 326/3, v izmeri 3.800 m2, k.o. 175 – Drobtinci, do deleža 6/48. Na parceli stojita dva objekta (stavba št. 112 in stavba št. 451), ki se prodajata skupaj z zemljiščem do deleža 6/48. Predmetna nepremičnina je po
planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče
(50 %) in delno kot stavbno zemljišče (50 %). Izklicna
cena za nepremičnino skupno znaša 4.855,98 EUR, in
sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno
kot kmetijsko zemljišče, znaša 2.187,38 EUR, za del
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče pa znaša 2.187,38 EUR (brez 22 % DDV)
oziroma 2.668,60 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve
znaša 808,29 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
parc. št. 921/28, v izmeri 240 m2, k.o. 1081 – Zagrad, do 2/8, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (29 %)
in delno kot stavbno zemljišče (71 %), na parceli stojijo
trije objekti (stavba št. 330, stavba št. 331 in stavba
št. 332). Objekti niso predmet prodaje in niso last prodajalca. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 2.428,02 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki
je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, znaša 609,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 1.491,00 EUR
(brez 22 % DDV) oziroma 1.819,02 EUR z 22 % DDV.
Strošek cenitve znaša 146,40 EUR (z 22 % DDV).
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Zaporedna št. 3
parc. št. 921/32, v izmeri 160 m2, k.o. 1081 – Zagrad, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (119 m2) in delno
kot stavbno zemljišče (41 m2), na parceli stoji objekt
(stavba št. 1252). Objekt ni predmet prodaje in ni last
prodajalca. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 5.915,70 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je
po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, znaša
4.165,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 1.435,00 EUR
(brez 22 % DDV) oziroma 1.750,70 EUR z 22 % DDV.
Strošek cenitve znaša 146,40 EUR (z 22 % DDV).
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 izklicne cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
najkasneje do 7. 8. 2015 do 12. ure. Na kuverti mora
biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št.
_______ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-38/2015 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.
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«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2015, sprejetim
s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi
dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin, vse
stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske
pravice korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi
z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske
pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na
stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek
na promet z nepremičninami in 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.
Na delu nepremičnin obstaja predkupna pravica
v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih
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(Uradni list RS, št. 71/11 in št. 58/12, v nadaljevanju
ZKZ). Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni
po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo
nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu
ponudbe v skladu z določili 21. člena ZKZ. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni
upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani
znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru
neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje
cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu
s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine
brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku
upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za
prodajo zemljišč, objavljene na pristojni upravni enoti, se
mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa 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 12. 8.
2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, 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-2707/15
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr,
40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in sedme
točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
na področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo:
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za
opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL:
– 1 koncesija na področju zobozdravstva odraslih.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa
koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje
koncesija:
4.1. 0,85 programa zobozdravstva odraslih znotraj
ČS Jarše.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas
15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 me-

secev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame
z odločbo.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje,
ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj
v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o koncesiji;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske
prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno
opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj
dvakrat tedensko v popoldanskem času;
6.1.6. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na
katero kandidira na tem razpisu;
6.1.7. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki,
v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski
udeleženec.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni
osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil
in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne
ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre;
6.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.6. v primeru podelitve koncesije na tem javnem
razpisu, bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri
pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat
tedensko v popoldanskem času;
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6.2.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na
katero kandidira na tem razpisu;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti
v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero
kandidira vlagatelj na tem razpisu;
6.2.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje
koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi
upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega
nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so
mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni
postopki, v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma
stranski udeleženec.
7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako
4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki
besedila javnega razpisa):
Vloge vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2. delovna doba nosilca dejavnosti: največ
10 točk;
7.3. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije
in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa:
največ 10 točk.
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani
koncesiji enako število točk, se izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge, so podana v razpisni dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane
na naslov, Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da je vloga
za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je
navedena v 4. točki besedila javnega razpisa), prispela
pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno
pošiljko najkasneje do 10. 8. 2015, do 24. ure, ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 10. 8. 2015,
v delovnem času (od ponedeljka do četrtka, od 8. do
17. ure in v petek, od 8. do 13. ure).
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo
ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki
ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog
o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi
ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne
bodo izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil z upravno
odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče
od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali,
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se
koncesije ne podeli.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 17. 8. 2015, ob
9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog
ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh MOL: (http://www.
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Ljubljana.si) in v Glavni pisarni MOL, od ponedeljka do
četrtka, od 8. do 17. ure in v petek, od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-0002/2015-4

Ob-2710/15

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Divača za
leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015),
3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10)
v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list
RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer naslednjih ukrepov:
– Biomeliorativni ukrepi:
– vzdrževanje pasišč in grmišč,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelava in vzdrževanje kaluž ter vzdrževanje
večjega vodnega vira.
– Tehnični ukrep: nabava preventivnih zaščitnih
sredstev za zaščito kmetijskih površin (poljščin) – električnih pastirjev, kemičnih odvračal in drugih zaščitnih
sredstev varovanja pred divjadjo.
Predmet tega razpisa so posamezna lovišča, katerih lovna površina leži na območju Občine Divača. S tem
želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.
Pri tehničnih ukrepih bo komisija upoštevala maksimalno pet objektov – lokacij, ki so bile ustrezno zaščitene.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave,
varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Pri razdelitvi sredstev se bodo upoštevala naslednja merila:
50 % razpisanih sredstev v višini 1.142,49 EUR za
tehnični ukrep.
50 % razpisanih sredstev v višini 1.142,49 EUR za
biomeliorativne ukrepe in sicer:
– 40 % za vzdrževanje pasišč =457,00 EUR
– 40 % za izdelavo in vzdrževanje kaluž in vzdrževanje vodnih virov=457,00 EUR
– 10 % za vzdrževanje grmišč =114,24 EUR
– 10 % za vzdrževanje gozdnega roba=114,24 EUR.
4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša
2.284,98 EUR in je zagotovljena na proračunski po-
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stavki 150100 »Aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo«.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se nanašajo na aktivnosti za leto 2015.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
na spletni strani Občine Divača na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni
Občine Divača.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do 23. 9.
2015.
Vlagatelj odda vloge po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali pa osebno
v sprejemno pisarno Občine Divača.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2015;
– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo
zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku sedmih
dneh od dneva zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Divača, na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni
Občine Divača.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na
voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/73-10-938
– kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača
Št. 3523-32/2015

Ob-2712/15

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče kot prodajalec, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14,
90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Sklepa o letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15) ter Odloka
o proračunu Občine Radeče za leto 2015 (Uradni list
RS, št. 13/15) objavlja

javni razpis
za prodajo stanovanja po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Stanovanje št. 10, k.o. 1862-Radeče (ID 5662450),
ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjskega
objekta v stavbi št. 445, stoječi na parc. št. 181/5, k.o.
1862-Radeče, na naslovu Kolenov graben 7, 1433 Radeče. Stanovanje skupno meri 65,20 m2, in obsega:
– soba, v izmeri 16,40 m2, soba, v izmeri 10,77 m2,
soba, v izmeri 11,73 m2, kuhinja, v izmeri 10,15 m2, kopalnica, v izmeri 3,88 m2, WC, v izmeri 1,25 m2, hodnik,
v izmeri 8,22 m2, klet, v izmeri 2,80 m2.
Izhodiščna vrednost predmetnega stanovanja na
podlagi Poročila o oceni vrednosti z dne 15. 6. 2015
sodnega cenilca za področje gradbeništva – splošno
Mirana Tomšiča, gr. inž., Florjanska 44c, 8290 Sevnica,
znaša 32.600,00 EUR.
3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik je dolžan
vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene za predmetno stanovanje na transakcijski
račun Občine Radeče, št. IBAN: SI 56 0129 9010 0003
393, odprt pri UJP Žalec (Banka Slovenije), SWIFT:
BSLJSI2X, sklic 00 7200010, s pripisom »varščina –
stanovanje«. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina
všteta v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku
odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
c) Kupec je poleg kupnine dolžan plačati stroške
notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiško
knjižne izvedbe ter morebitne ostale stroške v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
5. Ponudba
5.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije in imajo poravnane vse
zapadle obveznosti do Občine Radeče.
5.2. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
a) naslednje osebne podatke in listine:
– če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek ter naslov stalnega
bivališča, telefonsko številko, potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko TRR, s.p. pa tudi izpisek iz sodnega registra, star
največ 30 dni,
– če je ponudnik pravna oseba: firmo ter sedež ponudnika, telefonsko številko, izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, Id. Št. za DDV, matično
številko, številko TRR, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
c) dokazilo o plačani varščini;
č) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa
z lastnoročnim podpisom.
5.3. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne
8. 8. 2015 (upošteva se datum poštnega žiga do vključ-
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no 8. 8. 2015). Ponudniki svoje ponudbe z dokazili
posredujejo priporočeno po pošti na naslov: Občina
Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja«.
Nepravočasnih oziroma prepoznih ponudb prodajalec
ne bo upošteval.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni od
podpisa prodajne pogodbe. Dogovorjeni rok plačila kupnine je bistvena sestavina pogodbe in se zato šteje, da
je v primeru zamude kupca pri plačilu kupnine pogodba
razdrta po samem zakonu.
Kupec je poleg kupnine dolžan plačati stroške notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiško
knjižne izvedbe ter morebitne ostale stroške v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino.
7. Postopek izbire
7.1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega odpiranja ponudb. Pri
izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le tiste
pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane
pogoje. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer
bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni
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ceni. V primeru, da enako najvišjo ceno ponudita dva
ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše
ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil
prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
7.2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena
cena.
7.3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika sprejel najkasneje v roku 15 dni po izteku
roka za prijavo.
7.4. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bosta izvedena takoj po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov.
7.5. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
7.6. Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnega stanovanja zainteresirani ponudniki dobijo na
Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče,
v času uradnih ur pri Daliborju Crljenković, ali Brigiti
Stopar, tel. 03/56-80-800. Ogled stanovanja je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Radeče
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Razpisi delovnih mest
Št. 900-12/2015

Ob-2699/15

Ob-2701/15

Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada na podlagi 20. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in
v skladu s 24. členom Akta o ustanovitvi Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09, 1/12 98/12 in 20/13) objavlja javni natečaj za
delovno mesto

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) ter 9. in 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni
list RS, št. 20/13), svet javnega zavoda Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana,
objavlja javni razpis za delovno mesto

direktor Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada

direktorja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

Za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven
izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni
izobrazbe najmanj druge stopnje,
– da ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni bila pogojna.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj,
3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje
Eko skladu, j.s. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za
namen preverjanja razpisnega pogoja nekaznovanosti,
4. kratek življenjepis,
5. program razvoja oziroma vizijo dela Eko sklada,
j.s. za mandatno obdobje oktober 2015–oktober 2019.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z interdisciplinarnimi znanji o trajnostnem upravljanju naravnih
virov, dobrim poznavanjem sistemske finančne zakonodaje, aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika ter z znanjem iz poslovodenja in organizacije podjetij,
s poudarkom na ravnanju z ljudmi pri delu.
Direktorja Eko sklada, j.s. bo na predlog nadzornega sveta sklada imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti
poslana v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja Eko sklada«, na naslov: Eko sklad, j.s.,
Nadzorni svet sklada, Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku petnajstih dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno tudi na spletni strani Eko sklada, j.s.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Eko sklad, j.s., Ljubljana

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slovenščine, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– Europass življenjepis,
– načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih
štirih letih,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj pri
podobnih vodstvenih delih,
– dokazilo o znanju tujega jezika,
– izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora
prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo
štirih let in bo z njim za čas trajanja mandata sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – javni razpis za direktorja CŠOD«, na naslov:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa.
Prijava se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan
roka priporočeno po pošti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati naj v vlogi sporočijo elektronski naslov
za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na tel. 01/23-48-601 oziroma na elektronskem naslovu: info@csod.si.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Svet CŠOD
Št. 374/15

Ob-2702/15

Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6,
1000 Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. Direktor oddelka za preskrbo s krvjo
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost,
– zaželen doktorat znanosti.
2. Direktor oddelka za diagnostične storitve
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost,
– zaželen doktorat znanosti.
3. Direktor oddelka za terapevtske storitve
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost,
– zaželen doktorat znanosti.
4. Direktor oddelka centrov za transfuzijsko
dejavnost
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost,
– zaželen doktorat znanosti.
5. Pomočnik direktorja za področje
zdravstvene nege
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka šola za zdravstvo – smer zdravstvena nega,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljen tečaj iz transfuzijske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpisnih pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine ter sposobnost predstavljanja Zavoda na
strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem
merilu.
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V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor
Zavoda.
Mandat na delovnih mestih od 1 do 5 traja 4 leta.
Začetek dela: skladno s sklepom direktorja o imenovanju.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati
pošljejo najkasneje do vključno 14. 8. 2015, na naslov:
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, za
razpis, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, Ljubljana
Su 040501/2015-11/2

Ob-2713/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi
1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Celju, s predvideno
razporeditvijo na kazenskopravno področje
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika,
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Druge objave
Ob-2703/15
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 za namen izvajanja
športne dejavnosti – bowlinga, v kleti kopališča
Tivoli
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 za namen izvajanja športne dejavnosti – bowlinga, v kleti kopališča Tivoli, Celovška
cesta 25, Ljubljana, v skupni izmeri 746,60 m2.
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 3.359,70 €
brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora za namen izvajanja športne dejavnosti
– bowlinga, je 40.316,40 €. Cena je določena brez
DDV.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 10. 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. 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.
6. 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 10. 8.
2015, do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 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.
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

55 / 24. 7. 2015 /

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 za izvajanje
športne dejavnosti – bowlinga, v kleti kopališča Tivoli.
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 15. 9. 2015.
7. Informacije: kontaktna oseba je Siniša Urban,
tel. 01/430-69-30.
Ogled poslovnega prostora za izvajanje športne
dejavnosti – bowlinga v kleti kopališča Tivoli je v sredo,
dne 5. 8. 2015, med 12. in 13. uro.
Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na: justina.gosak@sport-Ljubljana.si
Kopije odgovorov bo organizator, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na svoji
spletni strani: www.sport-Ljubljana.si
8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, najkasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru.
9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.
10. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi
in predmetnih prostorov ne odda.
Šport Ljubljana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2015/19

Ob-2697/15

V register političnih strank se pri politični stranki
Pozitivni Sloveniji, s kratico imena PS in s sedežem
v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2, ter z matično številko:
4037022000, vpiše sprememba naslova sedeža stranke
v: Ljubljana, Wolfova ulica 8.
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Objave gospodarskih družb

Ob-2708/15
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1) samostojni podjetnik Promina, dr. Irena
Lesjak s.p., Brezje pri Slovenski Bistrici 8, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 5712598, obvešča
upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku
treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu
RS, pričel postopek pri registrskem sodišču za prenos
dejavnosti samostojnega podjetnika na novoustanovljeno kapitalsko družbo Lire d.o.o., s sedežem Brezje pri
Slovenski Bistrici 8, 2310 Slovenska Bistrica, kot prevzemno družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni
register bo podjetnik prenehal opravljati dejavnosti kot
s.p.; podjetje podjetnika pa bo preneseno v novoustanovljeno družbo Lire d.o.o., s sedežem Brezje pri Slovenski Bistrici 8, 2310 Slovenska Bistrica, po postopku
in na način, kot je opredeljen v Zakonu o gospodarskih
družbah – (ZGD-1).
Promina, dr. Irena Lesjak, s.p. Slovenska Bistrica
Ob-2716/15
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-(ZGD-1) samostojni podjetnik STARI GRILL ĐEMO
AMETI s.p., Glavni trg 5, 2000 Maribor, matična številka 520630, obveščam upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva
te objave v Uradnem listu RS, št. 55, pričel postopek pri
registrskem sodišču za prenos dejavnosti samostojnega
podjetnika na novoustanovljeno kapitalsko družbo STARI GRILL d.o.o., s sedežem Glavni trg 5, 2000 Maribor,
kot prevzemno družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja
v sodni register bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p.; podjetje podjetnika pa bo preneseno v novoustanovljeno družbo STARI GRILL d.o.o., s sedežem
Glavni trg 5, 2000 Maribor, po postopku in način, kot je
opredeljen v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Podjetje STARI GRILL Đemo AMETI s.p.
Ob-2717/15
Gostinske storitve, Matej Sedmak s.p. v skladu
z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), obveščam vse poslovne partnerje
in upnike, da bom prenehal z opravljanjem svoje dejavnosti kot samostojni podjetnik dne 31. 10. 2015 in
s 1. 11. 2015 nadaljeval svojo dejavnost v okviru družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo njegov univerzalni
pravni naslednik.
Matična in davčna številka ID za DDV se ne spremenita. Sedež družbe se ne spremeni.
Matej Sedmak, s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 180/15

Ob-2700/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št.
SV 180/15 z dne 16. 7. 2015, je bil poslovni prostor –
prodajalna, posamezni del št. 301 v stavbi št. 316, k.o.
259 Ljutomer, na naslovu Stari trg 2, 9240 Ljutomer,
stoječi na parcelni št. 2130/5, k.o. 259 Ljutomer, skupne
površine 122,10 m2, ki obsega prodajni prostor površine 51,35 m2, hladilnico s kompresorji površine 25,00 m2,
razkosovalnico površine 13,55 m2, skladišče embalaže površine 3,40 m2, skladišče gotovih izdelkov površine 5,10 m2, garderobo površino 4,40 m2, sanitarije
s predprostorom površine 4,40 m2, hodnik z vetrolovom
površine 7,70 m2, pisarno površine 7,20 m2, na podlagi
Pogodbe o nakupu poslovnih prostorov št. 66/8, na kateri datum sklenitve ni več razviden, podpis prodajalca
pa je bil overjen dne 21. 12. 1983 pod OV 705/1983 pri
Temeljnem sodišču v Murski Soboti, Enota v Ljutomeru,
in je bila sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo občine Ljutomer, kot prodajalcem in delovno
organizacijo » Ljutomerčan« Ljutomer in notarskega
zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 62/01 z dne 24. 1.
2001, sklenjene med Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d. kot prodajalcem in družbo Podplatnik d.o.o. kot
kupcem, v lasti dolžnika in zastavitelja družbe Podplatnik
d.o.o., matična št. 5582172000, do celote (1/1), za zavarovanje terjatve upnika iz naslova Pogodbe o dogovorjeni prekoračitvi pozitivnega stanja na TRR z dne 16. 7.
2015, kakor tudi za zavarovanje bodočih denarnih terjatev upnika, vse do najvišjega zneska 40.000,00 EUR,
z zapadlostjo na odpoklic, zastavljen v korist v upnika
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5,
1000 Ljubljana, mat. št. 5448557000.
SV 350/15

Ob-2714/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št.
SV 350/15, opr. št. DK 7/15, z dne 21. 7. 2015, je bila
nepremičnina, posamezni del št. 1, v stavbi št. 2377,
k.o. 1871-Trbovlje, stanovanje v večstanovanjski hiši,
na naslovu, Žabjek 8, Trbovlje, v skupni izmeri 65.30 m2,
ki stoji na parc. št. 1397/616, k.o. 1871 Trbovlje, s pripadajočim nestanovanjskim prostorom, v izmeri 2.5 m2
x 1.5 m2, v stavbi z ID oznako 1871-4883, stoječi na
parc. št. * 2457/0, k.o. Trbovlje, last zastaviteljice Smajić
Mersihe do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 96/2015-T, sklenjene dne 23. 6. 2015, med družbo
Spekter d.o.o., kot prodajalko in Smajić Mersiho kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, matična
številka 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 21.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 13/2012

Os-2562/15

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni Peer v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Martina
Oblak, Babno 4/a, Celje, 2. Natalija Oblak, Babno 4/a,
Celje, 3. Vilma Oblak, Babno 4/a, Celje, 4. Angela Kandolf, Babno 4/a, Celje, 5. Stanislava Vrenko, Babno 4/a,
Celje, 6. Matej Kovač, Babno 4/a, Celje, 7. Božidar Vrenko, Babno 4/a, Celje, 8. Ljiljana Brkić, Babno 4/a, Celje,
9. Damir Brkić, Babno 4/a, Celje in 10. Nepremičnine
Celje d.o.o, Miklošičeva ulica 1, Celje ki jih vse zastopa
upravnik Dom Plan d.o.o., Globoko 8a, Rimske Toplice,
proti nasprotnim udeležencem: 1. Maksimiljana Angela
Janič Bornšek, Babno 4, Celje, 2. Marija Alojzija Vrečko,
Škvarčeva ulica 19, Celje, 3. Republika Slovenija, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju in 4. Angela Kandolf, Babno 4/a, Celje, in udeleženka Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
o predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi na naslovu Babno 4a, Celje, s št. 1076-719, na parc.
št. 1234/3, 1236/8, 1236/9, 1236/10, 1236/11, 1236/12,
1236/13, 1236/14, 1236/15 in 1236/16, vse k.o. 1076 –
Medlog dne 22. 6. 2015 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – dveh kupoprodajnih pogodb, sklenjenih dne 14. 3. 1994 med Maksimiljano Bornšek Janič, Vincencem Janiče in Marijo Vrečko
kot prodajalci in Stanovanjskim skladom Občine Celje
kot kupcem, za dve stanovanji v stavbi na naslovu Babno 4a, Celje, prvo, v izmeri 55,99 m2, ki obsega sobo,
v izmeri 14,28 m2, sobo, v izmeri 14,38 m2, kuhinjo, v izmeri 13,81 m2, kopalnico, v izmeri 3,7 m2, predsobo, v izmeri 2,82 m2, klet 5,00 m2 in drvarnico, v izmeri 2,0 m2,
v prvem nadstropju te hiše ter drugo, v izmeri 40,27 m2,
ki obsega sobo, v izmeri 26,51 m2, kuhinjo, v izmeri 6,21 m2, kopalnico, v izmeri 3,34 m2, predsobo, v izmeri 2,21 m2 in drvarnico, v izmeri 2,0 m2, v pritličju te hiše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave
tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist imenovanih predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 6. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Z 57/2014

Os-2214/15

V zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Šubičeva 2, Ljubljana, zoper dolžnika Alojzija Kozole,
Litostrojska cesta 9, Ljubljana, EMŠO: 1405953500330,

je dolžnik neznan in v tem postopku nima pooblaščenca,
vročitev pa se mu ne more opraviti. Zato mu je sodišče
skladno z določilom 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP)
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Miho
Kuniča, Salendrova 4, Ljubljana. Začasni zastopnik ima
v skladu s prvim odstavkom 83. člena ZPP v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
in bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči,
da je postavil skrbnika (drugi odstavek 83. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 15. 5. 2015
D 162/2014

Os-2413/15

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem Božič Jožetu, roj. 11. 5. 1934 iz Sabonj 1a, ki je umrl 20. 7.
2004, s sklepom z dne 8. 6. 2015 zapustnikovemu dediču
Albinu Božiču, neznanega bivališča v Ameriki postavilo
začasnega zastopnika, odvetnika Milana Volka, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica. Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika. Dediča bo zastopal od dneva postavitve in
vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 6. 2015
D 38/2014

Os-2414/15

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem
sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojni
Serdoc Ani, roj. 23. 9. 1908 iz Rijeke, Dežmanova 6, ki
je umrla 23. 5. 1988, s sklepom z dne 8. 6. 2015 zapustničini dedinji Tanji Serdoc, neznanega bivališča v Italiji
(prej Via Bellmonte 2a, Roma), postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Roka Jenko iz Ilirske Bistrice,
Gubčeva 7. Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Dediča bo zastopal od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 6. 2015
Z 15/2015

Os-2540/15

Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici
Mariji Štular Bajželj v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, FURS, Davčna
ulica 1, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zoper dolžnico Urško
Kajdiž, Sigmundstr. 4, Stuttgart, 5000 Stuttgart, Nemčija,
zaradi izterjave 3.075,65 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Urški Kajdiž, Sigmundstr. 4, Stuttgart, 5000
Stuttgart (sedaj neznanega bivališča) se postavi zača-
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sna zastopnica odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljub
ljanska cesta 102, Domžale.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. 6. 2015
VL 31168/2015

Os-2629/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika AD VITA,
podjetje za trgovino, posredništvo, gostinstvo, turizem,
storitve in komunikacije, d.o.o., Tovarniška cesta 7B,
Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. Zidanšek Vojko –
odvetnik, Stari trg 036, Slovenske Konjice, proti dolžniku
Petru Jančič, Opekarniška cesta 15B, Celje, ki ga zastopa Cugmas Velimir odvetnik, Liptovska ulica 6A, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 217,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Jančič, Opekarniška cesta 15B, Celje,
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 Cugmas Velimir, Liptovska ulica 6A, Slovenske Konjice.
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 7. 7. 2015
VL 142511/2014

Os-2681/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
proti dolžniku_ Ismir Dizdarević, Kronetorpsgatan 102c,
Švedska, ki ga zastopa začas. zastop. odv. Romana
Sladič, Dalmatinova 10, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 4.312,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Ismir Dizdarević, Kronetorpsgatan
102c, Švedska, 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. Romana
Sladič, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 10. 7. 2015

Oklici dedičem
D 322/2014

Os-2653/15

Ana Starc, roj. 21. 1. 1874, iz Črnega Kala, Kortine 4, je dne 26. 10. 1957 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od objave
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2015
D 222/2015

Os-2670/15

Fermo Ivan, (Fermo Joannes), pok. Ivana, qm Antona, roj. 14. 10. 1841, neznanega prebivališča, je dne
15. 9. 1895 umrl 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 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 2015
II D 2050/2013

Os-2459/15

V zapuščinski zadevi po pokojnem Gorazdu Juvanu, rojenem 12. 5. 1956, umrlem 27. 6. 2014, nazadnje
stanujočem na naslovu Dolenjska cesta 158, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke.
Zapustnik je bil ob smrti razvezan. Imel je štiri hčere
Majo Juvan, Anjo Juvan, Nino Juvan in Nežo Juvan in
enega sina Anžeta Juvana, ki so se vsi dedovanju po
zapustniku odpovedali. Ravno tako se je dedovanju odpovedala po njem njegova mati Zora Juvan.
Ker sodišče na razpolaga s podatki, katere osebe
bi še prišle v poštev kot dediči iz 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 11. 6. 2015
II D 1968/2013

Os-2046/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Stanku Horvatu iz Cirknice 15, Šentilj, rojen 17. 4. 1968, nazadnje stanujoč
Cirknica 15, Šentilj, je sodišče ugotovilo, da je zapustnik
imel izvenzakonsko partnerico Gabrijelo Jošt, roj. leta
1959, hčerko Aleksandro Horvat, ki je že pokojna, polbrata Ivana Požgana, roj. leta 1963, polbrata Bojana Požgana, roj. leta 1965, sestro Metko Kraker, roj. leta 1969,
polsestro Mileno Požgan, ki je pokojna in je zapustila
hčerko Karmen Požgan, roj. leta 1975, in hčerko Manuelo Mesarič, s podatki katere sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica na oglasni deski Okrajnega sodišča
v Mariboru, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Hribar Tadej, Zidanškova cesta 5, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500039734, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnk-335511

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o., Liptovska
ulica 34 f, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika Majkić
Perica, št. 013355/ad61-2-1654/2015, veljavno od 21. 4.
2015 do 7. 4. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-335508
BOBO LES d.o.o., Ulica XXX. divizije 3A, Nova Gorica, licenco št. GE006404/06747/001, za vozilo iveco,
reg. št. GO-E7-997. gnb-335520
EVROTRANSPORTI d.o.o., Žnidarčičeva ulica 15,
Šempeter pri Gorici, licenco št. GE005418/06340/004,
za vozilo iveco, reg. št. GOKH-501. gnh-335514
EVROTRANSPORTI d.o.o., Žnidarčičeva ulica 15,
Šempeter pri Gorici, licenco št. GE005418/06340/005,
za vozilo scania, reg. št. KP-NC-204. gng-335515
Gregorčič Kristina, Rakovnik pri Šentrupertu 35,
Šentrupert, študentsko izkaznico, št. 18120911, izdala
Filozofska fakulteta. gny-335522
GRM d.o.o., Polajna 4, Stranice, potrdilo za voznika
Čapelja Pavle, št. 011493/AĆ61-3-3085/2013, veljavnost od 8. 8. 2013 - 9. 12. 2017, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2013. gnt-335527
Husar Anže, Podpeč 75 C, Preserje, študentsko
izkaznico, št. 19528072, izdala Ekonomska fakulteta.
gnu-335526
IVS PLUS d.o.o., Devova ulica 5, Ljubljana, dovolilnice, ukrajinske tranzitne 804/03, št. 1102228 in ruske
bilateralno tranzitne 643/09, št. 0831496, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnv-335525

Lanjšček Dominik, Dolga ulica 38, Moravske Toplice, študentsko izkaznico, št. 41110164, izdala Medicinska fakulteta. gnz-335521
MEŠIČ d.o.o., Pameče 7B, Slovenj Gradec, licence, št. GE004883/06025/019, za tovorno vozilo, reg. št. SG-CJ-885, GE004883/06025/016,
reg. št. SG-G1-767, št. GE004883/06025/012, reg.
št. SG-D6-762, št. GE004883/06028/004, reg. št.
SG-A6-112. gno-335507
MIHAEL VOLK S.P., Šmartno ob Paki 137A, Šmartno ob Paki, licenco št. 012647, za vozilo MAN 18.264,
reg. št. CE NM-271. gne-335517
MIHAEL VOLK S.P., Šmartno ob Paki 137A, Šmartno ob Paki, licenco št. 012647, za vozilo MAN 19.343,
reg. št. CE RK-764. gnd-335518
ODIJA, d.o.o., Šarhova ulica 30, Ljubljana, licenco vozila za opravljanje javnega prevoza potnikov, št.
G006904/06758/002, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gni-335513
Ribič Robert, Begunjska cesta 24, Tržič, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015937001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d.. gnx-335523
SKUPINA POSAVJE d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco št. GE004563/05841/001, za vozilo mercedes axor, reg. št. LJ 94-1ZV. gnm-335509
SLAVKO KUZMA S.P., Puconci 394, Puconci, licenco št. 011588, za vozilo scania, reg. št. MS H9-165.
gnc-335519
Trebežnik Maja, Povšetova ulica 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01011087, izdala Pedagoška fakulteta. gnl-335510
TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljub
ljana, licenco za taxi vozilo LJ 80-4FC, BMW 530d, št.
G006777/06408/026 in licenco LJ 726-RZ, Mercedes
Benz E 250 TD, št. G006777/06408/029. gnf-335516
Vučićević Milan, Gredetin, b.b., 18213 Aleksinac,
Srbija,
digitalno
tahografsko
kartico,
št. 1070500017343005, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnb-335524
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