
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 62 / 30. 9. 2016 / Stran 2111 

Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom 
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih 
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti 
članov komisije. Vloge se bodo predvidoma dne 24. 10. 
2016 odpirale v prostorih Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Pri odpiranju vlog razpisna komisi-
ja ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so 
bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 8. točki.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih ele-
mentov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podat-
kih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija 
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki 
bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski 
regiji, kakor je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih 

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

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

pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 4. točke razpisa ne 

bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne 

podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj 
tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno pojasnil.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni 
razpis.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki 
ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju ope-
racije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-

vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med 
10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokli-
čete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov 
(tel. 01/400-52-30).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-3088/16

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

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

Zaporedna št. 1
Parc. št. 156/2 v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žabče, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, iz-
klicna cena za nepremičnino znaša 271.046,18 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 730,54 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID 
omejitev 12328469, 12390495). Del nepremičnine v po-
vršini 290 m2 je do 31. 12. 2016 obremenjen z zakupom.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 3536/4 v izmeri 125 m2, k.o. 2604 – Bertoki, 

osnovna namenska raba: ureditveno območje za poseli-
tev, izklicna cena za nepremičnino znaša 8.912,10 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 164,70 EUR (z vključenim 22 % 
DDV).

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

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 14. 10. 2016, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zapore-
dno 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. 430-51/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru 
uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplača-
ni znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po 
sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh 
po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

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

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 85. členom Zakona o urejanju prostora 
na nepremičnini pod zaporedno št. 2 obstaja predkupna 
pravica občine. V skladu z 88. členom Zakona o ureja-
nju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem 
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo ne-
premičnine občini, na območju katere leži predmetna 
nepremičnina, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. 
Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnaj-
stih dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. 
Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad 
z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne 
bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z naj-
ugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja 
ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od 
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne 
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve raču-
na, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi same-
ga zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati 
strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overi-
tve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, 
vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom 
lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge 
stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za 
vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vlo-
žiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. 
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski 
dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo 
za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo 
stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot 
zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru ne-
premičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za 
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev 
zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 10. 
2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci 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

Št. 6316-7/2016-1 Ob-3113/16

Na podlagi 173. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v na-
daljevanju: Pravilnik o postopkih) ter v zvezi z 12. in 
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Jav-
na agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slove-
nije, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih 

periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

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

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdaja-

nja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nada-
ljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja doma-
čih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vse-
bino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj 
v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstve-
nih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) 
v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, 
družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in 
naravoslovno-matematičnih ved.

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omo-
gočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določe-
nega znanstvenega področja ali podpodročja;

– pomembne za razvoj slovenske znanstvene ter-
minologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstve-
nih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;

– pomembne za širjenje novih znanstvenih spo-
znanj.

Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim 
in mednarodnim bibliografskim in tehniškim standardom 
za znanstveni tisk in serijske publikacije.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša 
v obdobju 2017–2018 predvidoma 2.020.000,00 EUR. 
Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnost-
mi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-
na v letu, za katerega so dodeljena.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-
pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 
2017–2018.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane 
v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, za-
ložbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo 
z zalaganjem knjig, revij; k prijavi je treba priložiti izjavo 
prijavitelja, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z zala-
ganjem knjig, revij) ter društva, vpisana v zbirko podat-
kov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti (http://www.mizs.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_zna-
nost/dejavnost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo 
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe 
Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).


