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Javni razpisi

 Ob-4155/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v 
nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada-
ljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 
25/09; v nadaljevanju Pravilnik o spodbu-
janju URE in OVE), odločbe Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-
7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Pro-
grama za zagotavljanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih, sheme državnih 
pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije – regionalna pomoč ter Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energet-
ska družba, d.d., Ljubljana, objavlja

spremembo javnega razpisa
»Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U07 

– Nepovratne finančne spodbude  
za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov 

na vse vrste goriv z novimi kotli  
na biomaso ali zemeljski plin  

ali UNP, objavljenega  
v Uradnem listu RS, št. 67/12

Javni razpis se spremeni, kot sledi:
1. V sedmem odstavku četrte točke se 

pred prvo alinejo doda nova alineja, ki se 
glasi: »pripravo projektne – tehnične do-
kumentacije (do 10% skupne vrednosti na-
mena),«.

2. V osmem odstavku četrte točke se pred 
prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: 
»pripravo projektne – tehnične dokumenta-
cije (do 10% skupne vrednosti namena),«.

3. V prvem odstavku šeste točke se doda 
nova, deseta alineja, ki se glasi:  »Prilogo št. 
10 – izjava o doseganju prihrankov energije 
in emisij CO2.«.

Spremenjena razpisna dokumentacija 
je objavljena na spletni strani http://www.
petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-
-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis- petrolu-
rejp2012u07.

Petrol d.d., Ljubljana

Št. 4301-30/2010 Ob-4098/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) 
objavljamo zaprtje javnega razpisa z nasle-
dnjo vsebino:

1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Lan-
gusova 4, Ljub ljana.

2. Naziv javnega razpisa: javni razpis za 
sofinanciranje operacij za povečanje učin-
kovitosti rabe električne energije v gospo-
darstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 
v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za ob-
dobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Traj-
nostna raba energije, prednostne usmeritve 
Učinkovita raba električne energije, ki ga je 
objavilo Ministrstvo za gospodarstvo v Ura-
dnem listu RS, št. 102/10, dne 17. 12. 2010, 
Ob-7326/10.

3. Javni razpis iz prejšnje točke se za-
pre z dnem objave tega obvestila. Vloge, ki 
prispejo za odpiranja, ki so v razpisu pred-
videna po datumu objave tega obvestila, 
bodo zavržene.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

 Ob-4141/12
Javni razpis

za spodbujanje  
raziskovalno-razvojnih projektov 

razvoja e-storitev 2012–2014
1 Pravne podlage
Pravne podlage za izvedbo javnega raz-

pisa so naslednje:
– Zakon o raziskovalni in razvojni de-

javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 uradno 
prečiščeno besedilo UPB1, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11);

– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno bese-
dilo UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, 
Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 
100/11 Skl. US: U-I-311/11-5 in 32/12, v na-
daljevanju: ZGD-1);

– Proračun Republike Slovenije za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 37/12);

– Rebalans proračuna Republike Slove-
nije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12);

– Zakon o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ura-
dni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl.US: 
U-I-1/11-15 in 22/12 – ZUKN-C);

– Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
– UPB4 in 110/11 – ZDIU12);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 114/07 in 99/09 – ZI-
PRS1011, v nadaljevanju: PPIPRS);

– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z 
dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (Uradni list L, št. 210/06, 
str. 25 z vsemi spremembami; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1083/2006/ES);

– Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 
(Uradni list L, št. 210/06, str. 1 z vsemi spre-
membami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1080/2006/ES);

– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za iz-
vajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe 
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (Uradni list L, št. 371/06, str. 1, z vse-
mi spremembami; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1828/2006/ES);

– Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z 
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah) (UL EU L 
št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008, str. 3);

– Priporočilo Komisije 2003/361/ES z 
dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in 
srednje velikih podjetij (Uradni list L 124/36, 
20. 5. 2003);

– Nacionalni strateški referenčni okvir za 
obdobje 2007–2013;

– Operativni program krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013, razvojna prioriteta Gospodar-
sko-razvojna infrastruktura, prednostna 
usmeritev Informacijska družba;

– Shema državnih pomoči: Program za 
spodbujanje tehnološkega razvoja ter in-
formacijske družbe za obdobje 2007–2012 
(št. 440-3/2006-48, z dne 30. 3. 2009) na 
podlagi Okvira skupnosti za državno pomoč 
za raziskave in razvoj ter inovacije c323 in 
na podlagi potrjene sheme državnih pomo-
či (št. N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 
5658 z dne 17. 11. 2006);

– Uredba o izvajanju postopkov pri po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 
3/10, 31/10 in 79/10);

– Evropska digitalna agenda (COM 
(2010) 245 konč./2 z dne 26. 8. 2010);
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– Nacionalni reformni program 
2012–2013 (12. 4. 2012);

– Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS., št 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo – UPB1 in 117/06 – 
ZDavP-2);

– Zakon o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 – 
uradno prečiščeno besedilo);

– Navodila organa upravljanja o upravi-
čenih stroških za sredstva evropske politike 
za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 
1.20);

– Sklep Organa upravljanja o začetku 
postopka št.___ z dne ___.

2 Naročnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik in izvajalec javnega razpisa je 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo). Ministrstvo nastopa na podro-
čju kohezijske politike v tem predmetnem 
javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa 
in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo 
javnega razpisa.

3 Predmet javnega razpisa
3.1 Cilj in namen javnega razpisa
Razvita informacijska družba dokazano 

vpliva na dvig inovativnosti in konkurenč-
nosti gospodarstva in družbe, na povečanje 
števila delovnih mest z visoko dodano vre-
dnostjo, na dvig kakovosti življenja, enako-
meren regionalni razvoj in boljšo mednaro-
dno vključenost. Vpliv izhaja iz vsesplošne 
uporabe sodobnih informacijsko-komunika-
cijskih tehnologij (IKT), ki prispevajo h go-
spodarski rasti in splošnim koristim za celo-
tno družbo. Pri tem je eden ključnih razvoj-
nih izzivov zagotavljanje širokega nabora 
enostavno povezljivih integriranih elektron-
skih storitev in zagotovitev njihove čim širše 
dostopnosti za vse skupine uporabnikov.

Z javnim razpisom želimo spodbuditi 
oblikovanje učinkovitih razvojnih skupin in 
sodelovanje med gospodarstvom, inštitu-
cijami znanja in uporabniki. Nova razvoj-
na okolja bodo omogočila višja vlaganja v 
raziskave in eksperimentalni razvoj na po-
dročju IKT, kar bo pričakovano pospešilo 
razvoj globalno konkurenčnih, inovativnih 
e-storitev in vključujoče informacijske druž-
be v Sloveniji. Javni razpis sodi med ukre-
pe za spodbujanje gospodarskega razvoja 
in izhod iz krize, hkrati pa bomo z novo 
podprtimi projekti in posledično povečanim 
številom uporabnikov interneta prispevali k 
doseganju ciljev regionalne razvojne politike 
EU, Evropske digitalne agende, Nacional-
nega reformnega programa 2012–2013 in 
ciljev Resolucije o raziskovalni in inovacijski 
strategiji Slovenije 2011–2020.

S tem javnim razpisom želi ministrstvo 
spodbuditi vlaganja v raziskave in ekspe-
rimentalni razvoj na področju e-storitev, do 
faze prototipa (predkonkurenčne raziskave 
in razvoj). Namen sofinanciranja raziskoval-
no-razvojnih projektov je hkrati spodbuditi 
gospodarstvo za uveljavitev novih organiza-
cijsko razvojnih in poslovnih konceptov, kar 
bo poleg inovativnega tehnološkega razvoja 
pripomoglo k hitrejšemu izhodu iz gospo-
darske krize.

3.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje razvoja novih in inovativnih e-stori-
tev predkonkurenčnih raziskovalno-razvoj-
nih projektov e-storitev na naslednjih temat-
skih področjih:

– e-storitve na področju kulture,
– znanstvene in izobraževalne e-storitve,
– e-storitve za potrošnike,
– e-storitve na področju zdravja,
– e-poslovanje,
– e-storitve s področja lokalne samou-

prave,
– e-storitve s področja energetske učin-

kovitosti in varovanja okolja.
Horizontalne prioritete, ki jih želimo pred-

nostno podpreti so trajnostni razvoj, varčna 
raba energije, pametne stavbe – pametna 
mesta, varovanje okolja in prehod v nizkoo-
gljično družbo.

S tehničnega vidika bomo prednostno 
podprli projekte, ki vsebujejo rešitve temelje-
če na računalništvu v oblaku, komunikacijski 
tehnologiji kratkega dosega (NFC – Near 
Field Communication), radiofrekvenčni iden-
tifikaciji (RFID – Radio Frequency IDentifica-
tion) in sodijo v internet stvari oziroma inter-
net prihodnosti. Poleg spletnega dostopa do 
e-storitev je poseben poudarek na uporabi 
mobilnih tehnologij in mobilnih odjemalcev 
(različne platforme, HTML5). Projekti, ki 
uporabljajo internet morajo temeljiti na ko-
munikacijskem protokolu IPv6.

Javni razpis ni namenjen razvoju strojnih 
rešitev.

Sofinancirani bodo le projekti raziskoval-
no-razvojne narave, katerih raziskave in ra-
zvoj so razumljene na sledeč način. Dokler 
usposobljen strokovnjak, ki deluje na obrav-
navanem področju in dobro pozna razpolo-
žljivo znanje na njem, z uporabo tega znanja 
in izkušnjami, znanstvene ali tehnološke ne-
jasnosti ne more preprosto rešiti, sodi nje-
govo delo, v obsegu reševanja tehnološke 
nejasnosti nad tedaj dosegljivim splošnim 
znanjem in njegovimi osebnimi dotedanjimi 
izkušnjami, med RR dejavnost. Rutinske ali 
redne spremembe e-storitev, ki jih izvaja 
podjetje, niso predmet javnega razpisa, tudi, 
če bi take spremembe lahko predstavljale 
izboljšave. Prijavitelji lahko prijavijo le pro-
jekte, ki so po raziskovalno razvojni vsebini 
novost in jih nihče od članov konzorcija do 
oddaje prijave še ni izvedel.

4 Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 
so naslednji:

1. pravočasnost prispetja vloge in pravil-
no označena ovojnica (podrobneje oprede-
ljeno v 10. točki tega javnega razpisa),

2. formalna popolnost vloge (podrobneje 
opredeljeno v 4.1 tega javnega razpisa),

3. vsebinska ustreznost vloge,
4. zaprta finančna konstrukcija celotnega 

projekta,
5. skladnost finančnega načrta s pravili 

državnih pomoči.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za 

kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke 
prejšnjega

odstavka, bo s sklepom zavržena in vr-
njena prijaviteljem (kot navedeno v 11. točki 
tega javnega razpisa). Vloga, ki ne bo for-
malno popolna v skladu s 4.1. točko tega 
javnega razpisa, bo prijavitelj pozvan na do-
polnitev (kot navedeno v 11. točki tega jav-
nega razpisa). Vloga, ki ne bo izpolnjevala 
pogojev za kandidiranje na javnem razpisu 
iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka, bo 
s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana.

4.1 Formalna popolnost in priprava vloge
Vloga se šteje za formalno popolno, če 

vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:

1. Izpis vloge na javni razpis iz sistema 
ISARR;

2. (Razpisni obrazec 1) – Povzetek pro-
jekta;

3. (Razpisni obrazec 2) – Opis partner-
ja – za vsakega partnerja v konzorciju s 
prilogami (CV-ji članov projektne skupine 
posameznega konzorcijskega partnerja). 
Spodbujevalni učinek (opredelitev indika-
torjev za dokazovanje spodbujevalnega 
učinka za konzorcijske partnerje oprede-
ljene kot velika podjetja). Konzorcijski par-
tnerji opredeljeni kot velika podjetja, morajo 
v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, 
da jih bo načrtovana državna pomoč spod-
budila, da izvajajo raziskave, ki jih sicer ne 
bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazu-
jejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje 
vlaganj v raziskovalno-razvojne aktivnosti 
ali povečanje deleža vlaganj v raziskoval-
no-razvojno aktivnosti v celotnem prometu 
podjetja;

4. (Razpisni obrazec 3) Podatki o razi-
skovalno-razvojnem projektu;

5. (Razpisni obrazec 4) Izjava o spreje-
manju razpisnih pogojev;

6. (Razpisni obrazec 5) Izjava o odprtju 
posebnega ločenega stroškovnega mesta 
za vodenje stroškov projekta ter dostopu do 
sodnega registra – za vsakega partnerja v 
konzorciju;

7. (Razpisni obrazec 6) izjava o uporabi 
osebnih podatkov – za vse člane projektne 
skupine vsakega posameznega konzorcij-
skega partnerja;

8. Konzorcijska pogodba, podpisana in 
žigosana s strani vseh partnerjev konzorcija 
(ko gre za konzorcij prijaviteljev);

Dodatne priloge k vlogi:
1. Dva relevantna že objavljena znan-

stvena članka, ki obravnavata vsebino pro-
jekta;

2. S.BON-1 oziroma BON1/Z in BON-2, 
ki ni starejši od 90 dni od objave javnega 
razpisa);

3. Pogodbe ali osnutke pogodb z zuna-
njimi izvajalci (v primeru zunanjih storitev);

4. Pogodba o zaposlitvi vodje projekta;
5. Izpis števila zaposlenih iz ZZZS na 

dan 1. 7. 2012.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno 

obrazce iz razpisne dokumentacije.
4.2 Vsebinska ustreznost vloge
4.2.1 Prijavitelji in sestava konzorcija
Na javni razpis se lahko prijavi podjetje 

ali konzorcij partnerjev. Konzorcij je lahko 
sestavljen iz:

– podjetij; – gospodarska družba, ki je 
registrirana po ZGD ali

– enega ali več podjetij in ene ali več 
raziskovalnih organizacij, ki so:

– javni raziskovalni zavod, ki ga usta-
novi RS ali druga z zakonom pooblašče-
na oseba javnega prava za izvajanje javne 
službe v skladu z ZRRD;

– univerze in samostojni visokošolski 
zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih za-
vodov;

– zavodi za opravljanje raziskoval-
no-razvojne dejavnosti v skladu z Zakonom 
o zavodih in ZRRD.

V primeru, ko se na javni razpis prija-
vi konzorcij, mora svojo namero za pripra-
vo, prijavo in izvedbo projekta opredeliti s 
podpisom konzorcijske pogodbe, v imenu 
konzorcija se na javni razpis prijavi podjetje 
(prijavitelj), ki je v imenu konzorcija pod-
pisnik pogodbe o sofinanciranju in je od-
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govoren za izvedbo projekta ter poročanje 
o izvajanju projekta v skladu s pogodbo o 
sofinanciranju.

Isti konzorcij partnerjev se lahko prijavi 
na javni razpis samo z eno vlogo oziroma 
enim projektom. Vzorec konzorcijske po-
godbe je v razpisni dokumentaciji. Partnerji 
v konzorciju bodo v primeru izbora preje-
mniki sredstev državnih pomoči za izvajanje 
raziskovalno razvojnega projekta.

Podjetje je lahko gospodarska družba, 
ki je registrirana po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – 
uradno prečiščeno besedilo UPB3, 83/09 
Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, 
Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. 
US: U-I-311/11-5 in 32/12, v nadaljevanju: 
ZGD-1).

Raziskovalna organizacija je pravna ose-
ba javnega ali zasebnega prava, ki izpol-
njuje pogoje za izvajanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti na podlagi Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je vpi-
sana v evidenco raziskovalnih organizacij 
na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS).

Lastniška povezanost podjetij se presoja 
v skladu s Priporočili komisije 2003/361/ES 
z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, malih 
in srednje velikih podjetij.

4.2.2 Pogoji za konzorcijske partnerje
V konzorciju, ki se prijavi na javni razpis, 

ne morejo sodelovati partnerji, ki:
– so v postopku prisilne poravnave, ste-

čaju ali likvidaciji;
– imajo neporavnane obveznosti do Re-

publike Slovenije;
– so za iste namene pridobili oziroma 

so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz 
drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali 
EU proračuna;

– so navedeni na seznamu poslovnih 
sub jektov, ki jih je prijavilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport ozi-
roma njegovi predhodni pravni sub jekti, za 
katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo),

– so kapitalsko ali kakorkoli drugače la-
stniško ali upravljavsko povezani med seboj;

– so v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči;

– so z dejanskim poslovanjem začeli v 
obdobju krajšem od dve leti pred objavo 
javnega razpisa;

– so podjetja v težavah po Smernicah 
Skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
(2004/C244/02) in Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni 
list RS. št. 44/07 in 55/11);

– so bili na dan 31. 12. v letu pred ob-
javo tega javnega razpisa v stanju insol-
ventnosti po 14. členu Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ura-
dni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 
106/10, 26/11, 47/11, 87/11, 23/12 in 48/12 
– Odl.US).

Konzorcijski partnerji morajo biti izbrani 
na način, da vsak nosi del raziskovalno-ra-
zvojnih aktivnosti. Konzorcijski partnerji, ki 
bi sodelovali samo z namenom vodenja pro-
jekta niso dovoljeni. Partnerji, ki sodelujejo 
na projektu morajo pred obdobjem daljšim 
od dve leti ustvarjati promet iz osnovne de-
javnosti. Raziskovalno-razvojni projekt mora 

izvajati projektna skupina, ki jo sestavljajo 
vodja projekta, strokovni ter tehnični sode-
lavci. Vodja projekta mora biti redno zapo-
slen v podjetju, ki prijavi projekt. (Dokazilo: 
kopija pogodbe o zaposlitvi).

Delež raziskovalno-razvojnih organizacij 
v celotni vrednosti projekta ne sme prese-
gati 40 %.

4.2.3 Ustreznost vsebine
Vloga mora biti skladna s predmetom in 

namenom javnega razpisa. Vsebovati mora 
utemeljeno obrazložitev, da gre za raziska-
ve in razvoj nove in inovativne e-storitve. 
Prijavitelji lahko prijavijo le projekte, ki so 
po raziskovalno razvojni vsebini novost in 
jih nihče od članov konzorcija do oddaje pri-
jave še ni izvedel. Projekt ima pregledno in 
jasno predstavljeno vsebino, cilje, rezultate, 
učinke projekta ter indikatorje doseganja ci-
ljev in učinkov projekta. E-storitve, ki temelji-
jo na uporabi interneta, morajo delovati vsaj 
na komunikacijskem protokolu IPv6. (Doka-
zilo: razpisni obrazec 3)

4.3 Zaprta finančna konstrukcija
Zaprta finančna konstrukcija projekta po-

meni, da mora prijavitelj predložiti izjavo, da 
ima konzorcij v celoti zagotovljena sredstva 
za zaprtje finančne konstrukcije celotnega 
projekta upoštevaje tudi pričakovana sred-
stva iz naslova tega javnega razpisa. (Doka-
zilo: izjava – Razpisni obrazec 4). Stroški se 
gibajo v mejah dovoljenih okvirov in limitov 
(Razpisni obrazec 1, Razpisni obrazec 2) v 
skladu z določbami tega javnega razpisa.

4.4 Skladnost finančnega načrta s pravili 
državnih pomoči

Finančni načrt in višina sofinanciranja 
morata biti skladna s pravili državnih pomo-
či, ki so povzeta v točki 6.3 tega razpisa. V 
shemi državnih pomoči Program za spodbu-
janje tehnološkega razvoja in informacijske 
družbe se upošteva sklop Izboljšanje kon-
kurenčnih sposobnosti podjetij, ukrep Raz-
iskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih. 
Velikosti podjetij in raziskovalnih organizacij 
morajo biti pravilno opredeljene. Pravilno 
morajo biti določeni deleži sofinanciranja 
konzorcijskih partnerjev, kar izhaja iz veli-
kosti podjetij in sestave konzorcija.

Do državne pomoči so upravičeni 
samo predlagani projekti, katerih razisko-
valno-razvojne aktivnosti se niso začele 
že pred oddajo vloge prijavitelja za državno 
pomoč, naslovljeno na ministrstvo. (Dokazi-
lo: izjava – Razpisni obrazec 4).

Način preverjanja vstopnih pogojev je 
podrobneje predstavljen v Navodilih prija-
viteljem, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

5 Skupna okvirna višina razpisanih sred-
stev in obdobje za porabo sredstev

Javni razpis delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR). Skupna okvirna vi-
šina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministr-
stvo za obdobje od 2012 do 2014 namenilo 
za izvedbo javnega razpisa, je največ do 
3.000.000,00 EUR, kar predstavlja celotne 
upravičene javne izdatke.

Delež prispevka Skupnosti v celotnih 
upravičenih javnih izdatkih je 85,00 %.

Delež sredstev slovenske udeležbe v ce-
lotnih upravičenih javnih izdatkih je 15,00 %.

Sredstva bremenijo proračunski postavki 
ministrstva;

za proračunsko leto 2012 predvidoma: 
850.000,00 EUR, od tega:

– 722.500,00 EUR PP 689310 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 EU (85 %) in

– 127.500,00 EUR s PP 697210 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 SLO (15 %),

za proračunsko leto 2013 predvidoma: 
150.000,00 EUR, od tega:

– 127.500,00 EUR s PP 689310 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 EU (85 %) in

– 22.500,00 EUR s PP 697210 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 SLO (15 %).

za proračunsko leto 2014 predvidoma: 
2.000.000,00 EUR, od tega:

– 1.700.000,00 EUR s PP 689310 – In-
formacijska družba ESRR 07-13 EU (85 %) 
in

– 300.000,00 EUR s PP 697210 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 SLO (15 %).

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte 
v velikosti od 200.000,00 EUR do največ 
800.000,00 EUR.

6 Upravičeni stroški in izdatki
Upravičeni so stroški, ki so povezani z 

izvedbo projekta in so nastali in bili plačani 
od datuma prispetja vloge na ministrstvo 
do najkasneje 20. 6. 2014 (obdobje upravi-
čenosti). Obdobje upravičenosti izdatkov je 
od dneva prispetja vloge na ministrstvo do 
20. 6. 2014.

Stroški in izdatki so upravičeni, če so:
– dejansko nastali: za dela, ki so bila 

opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; 
oziroma za storitve, ki so bile izvedene,

– s projektom neposredno povezani, so 
potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji projekta;

– obračunani stroški amortizacije osnov-
nih sredstev, ki niso bila kupljena iz javnih 
virov;

– nastali in bili plačani v okviru obdobja 
upravičenosti in bili pripoznani v skladu s 
skrbnostjo dobrega gospodarja;

– temeljijo na verodostojnih knjigovod-
skih in drugih listinah;

– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili 
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

6.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so skladni s shemo 

državnih pomoči Programa za spodbuja-
nje tehnološkega razvoja in informacijske 
družbe za obdobje 2007–2012, sklop Iz-
boljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij, 
ukrep Raziskovalno razvojne dejavnosti v 
podjetjih (N 472/2006 z dne 17. 11. 2006) in 
Navodili organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007–2013 
(verzija 1.20).

Vrste upravičenih stroškov:
– Neposredni stroški:

– plače in drugi stroški dela,
– stroški zunanjih storitev,
– amortizacija osnovnih sredstev, ki 

niso bila kupljena iz javnih virov,
– stroški službenih poti, ki so neposre-

dno povezane z izvajanjem operacije.
– Posredni stroški.
Posredni stroški so upravičeni v višini 

20 % neposrednih stroškov v obliki pavša-
la, v skladu z veljavnimi predpisi organa 
upravljanja.

Davek na dodano vrednost ni upravičen 
strošek.

6.2 Dokazila za uveljavljanje sofinancira-
nja upravičenih stroškov in izdatkov

Za dokazovanje upravičenih stroškov in 
izdatkov mora prejemnik voditi ločeno knji-
govodstvo (Navodila organa upravljanja za 
izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu 
Uredbe 1828/2006/ES), imeti ločeno stro-
škovno mesto. Način dokazovanja upravi-
čenih stroškov je opredeljen in obrazložen 
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v prilogi k pogodbi »Vrste upravičenih stro-
škov«.

Izkazovanje in metode za izračun upravi-
čenih stroškov in izdatkov ter obdobje upra-
vičenosti podrobneje določa vsakokratno 
veljavna verzija Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 
2007–2013, ki jo izda pristojno ministrstvo, 
ki na področju kohezijske politike nastopa v 
vlogi organa upravljanja.

Izbrani prejemniki bodo uveljavljali sofi-
nanciranje upravičenih stroškov in izdatkov 
preko informacijskega sistema ISARR, mo-
dula za vnos podatkov (MVP), za katere-
ga potrebujejo digitalno potrdilo. Vloga za 
izdajo digitalnega potrdila je dosegljiva na 
spletnem naslovu http://www.eu-skladi.si/.

6.3 Delež sofinanciranja in intenzivnost 
pomoči

Delež sofinanciranja podjetij, ki so re-
gistrirana po ZGD-1 se presoja v skladu s 
Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in sre-
dnje velikih podjetij (Uradni list L 124/36, 
20. 5. 2003) in se izračuna po naslednjih 
pravilih iz Programa za spodbujanje tehno-
loškega razvoja in informacijske družbe za 
obdobje 2007–2012, sklop Izboljšanje kon-
kurenčnih sposobnosti podjetij, ukrep Razi-
skovalno razvojne dejavnosti v podjetjih (N 
472/2006 z dne 17. 11. 2006):

Za eksperimentalni razvoj se lahko do-
deli pomoč do višine 25 % upravičenih stro-
škov projekta. Zgornja meja, določena za 
eksperimentalni razvoj, se lahko poviša:

[a] kadar je pomoč namenjena majhne-
mu ali srednje velikemu podjetju (MSP), se 
lahko intenzivnost pomoči poveča za 10 % 
za srednja podjetja in za 20 % za mala pod-
jetja;

[b] do največje intenzivnost pomoči v vi-
šini 60 % se lahko doda bonus v višini 15 %, 
če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih po-
gojev:

(i) projekt vključuje učinkovito sodelova-
nje med vsaj dvema medsebojno neodvi-
snima podjetjema in so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

a) nobeno posamezno podjetje ne sme 
nositi več kot 70 % upravičenih stroškov so-
delovalnega projekta,

b) projekt mora vključevati sodelovanje 
z vsaj enim MSP ali mora biti čezmejen, 
to pomeni, da se raziskovalne in razvojne 
dejavnosti izvajajo v vsaj dveh različnih dr-
žavah članicah EU;

(ii) projekt vključuje učinkovito sodelova-
nje med podjetjem in raziskovalno organiza-
cijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih 
raziskovalno-razvojnih politik in so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) nosi raziskovalna organizacija vsaj 
10 % upravičenih stroškov,

b) raziskovalna organizacija ima pravico 
objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če 
izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organi-
zacija;

Za namene točk (i) in (ii) se pogodbe s 
podizvajalci ne štejejo za učinkovito sode-
lovanje.

Tabela, ki ponazarja intenzivnost pomoči:
Malo ali mikro 

podjetje
Srednje 
podjetje Veliko podjetje

Eksperimentalni razvoj [a] 45 % 35 % 25 %
Eksperimentalni razvoj [a] + [b]
ob pogoju (i) ali (ii) 60 % 50 % 40 %

Navedene omejitve stopenj državnih 
pomoči veljajo tudi v primeru kombinacije 
državnih pomoči iz različnih virov (različni 
programi oziroma projekti na lokalni, državni 
ali EU ravni).

Vse podrobnosti v zvezi z določanjem 
velikosti podjetij so pojasnjene v Navodilih 
za prijavitelje.

Pri čezmejnem sodelovanju v projektu, 
partner iz druge države, ki ni registriran v 
Republiki Sloveniji, ne more pridobiti sofi-
nanciranja svojega deleža v projektu.

Za potrebe tega javnega razpisa je učin-
kovito sodelovanje med partnerji doseženo, 
ko vsi partnerji sodelujejo pri oblikovanju 
projekta, prispevajo k njegovemu izvajanju 
ter si delijo tveganje in rezultate projekta. 
Sodelujoča podjetja v konzorciju določijo 
pravice intelektualne lastnine posameznih 
podjetij v konzorciju s konzorcijsko po-
godbo.

Delež sofinanciranja se obračuna za 
vsakega od konzorcijskih partnerjev pose-
bej. V primeru povečanja deleža v skladu z 
[b] točko prvega odstavka tega podpoglavja, 
se delež poveča vsem konzorcijskim par-
tnerjem. Deleži sofinanciranja so enaki za 
mala in mikro podjetja.

6.3.1 Delež sofinanciranja raziskovalnih 
organizacij

Glede na namen oziroma rezultate ek-
sperimentalnih raziskav, ki dajejo selektiv-
ne prednosti pred konkurenco na trgu, se 
skladno s pravili državne pomoči razisko-
valne organizacije obravnavajo kot podje-
tja. Velikost raziskovalne organizacije, od 
katere je odvisna stopnja sofinanciranja 
oziroma dopustna intenzivnost državne 
pomoči, se določi z merili iz 2. člena Pri-
loge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) 
(UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008) 
oziroma v skladu s Priporočilom Komisije 
2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o defini-
ciji mikro, malih in srednje velikih podjetij 
(Uradni list L 124/36, 20. 5. 2003). Kot le-
tni promet štejejo prihodki iz gospodarskih 
dejavnosti oziroma iz prodaje storitev in 
blaga na trgu.

Preostali predvideni del sredstev na pro-
jektu, ki ni sofinanciran s strani ministrstva 
morajo prijavitelj in konzorcijski partnerji za-
gotoviti iz lastnih sredstev.

6.4 Predplačila
Za izvajanje projektov so za prijavitelja 

in konzorcijske partnerje v skladu z drugim 
odstavkom 22.a člena Uredbe o izvajanju 
postopkov pri porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju od 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
in 79/10) možna tudi predplačila do višine 
30 % pogodbene vrednosti sofinanciranja 
projekta.

7 Merila in način izbire vlog
7.1 Merila za ocenjevanje vlog
Pravočasno prispele in formalno popol-

ne vloge bo ocenila ocenjevalna komisija 
na podlagi izpolnjevanja naslednjih skupin 
meril:

– Relevantnost projekta – 33 točk
– Ustreznost projekta – 16 točk
– Kakovost in usposobljenost konzorci-

ja – 22 točk
– Izvedljivost projekta – 29 točk
Skupno število vseh možnih točk je 100.
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Način ocenjevanja posameznih meril je 
podrobneje opredeljen na ocenjevalnem li-
stu, ki je del razpisne dokumentacije.

7.2 Postopek izbora
Ocenjevalna komisija bo pred ocenje-

vanjem vlog preverila ustreznost vloge v 
skladu s 4.2, 4.3 in 4.4 točko tega javnega 
razpisa. V postopek ocenjevanja bodo spre-
jete samo vloge, ki bodo po postopku dopol-
njevanja, določenem v 11. točki izpolnjevale 
pogoje, določene v 4.1 točki in skladne s 
4.2, 4.3 in 4.4 točkami vsebinsko ustrezne.

Postopek javnega razpisa bo vodila stro-
kovna komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport (v nadaljevanju: strokovna komisija).

Ocenjevanje bo izvedla komisija za oce-
njevanje vlog, ki jo bo s sklepom imenoval 
minister za izobraževanje, znanost, kultu-
ro in šport in bo sestavljena iz domačih 
strokovnjakov (v nadaljevanju: ocenjevalna 
komisija) Ocenjevalni postopek in postopek 
izbora bo temeljil na merilih za ocenjeva-
nje, ki so opredeljena v točki 7.1. in so kot 
priloga (ocenjevalni list) sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Vsako prispelo popolno 
vlogo oceni na podlagi ocenjevalnega lista 
ocenjevalna komisija. Ocenjevalna komisi-
ja bo najprej ocenila relevantnost projekta 
glede na namen javnega razpisa. Vloge, 
ki bodo pri tem merilu dosegle najmanj se-
demnajst točk, bodo uvrščene v nadaljnje 
ocenjevanje.

Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže 
vsaj petinpetdeset možnih točk. Vloge, ki ne 
bodo ocenjene pozitivno in vloge, ki bodo, v 
primeru prijave istovrstnih projektov, dobile 
manjše število točk med istovrstnimi pro-
jekti, niso upravičene do sredstev javnega 
razpisa.

Kolikor bo zaprošena višina sofinancira-
nja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je na 
javnem razpisu razpoložljivih sredstev, bodo 
projekti izbrani glede na višino doseženih 
točk pri ocenjevanju (prednost bodo imeli 
projekti z višjim številom točk) do porabe 
sredstev.

V primeru, da bo ocenjevalna komisija 
ugotovila, da sta na navedeni javni razpis 
prijavljena dva (ali več) istovrstna projekta 
oziroma projekta s pričakovanimi podobnimi 
rezultati (podobne e-storitve), bo ministrstvo 
sofinanciralo in dodelilo sredstva le projektu, 
ki bo med njimi dosegel večje število točk.

V primeru, da si mesto na seznamu za 
sofinanciranje delita dva ali več projektov 
bodo razvrščeni glede na število točk pri 
kriteriju »Relavantnost projekta«. Kolikor bo 
kljub temu še vedno obstajal enako točkov-
ani projekt, se izbere tistega, ki je vlogo na 
javni razpis dostavil prvi v vrstnem redu, v 
katerem so bile vloge predložene, v skla-
du z drugim odstavkom 10. točke javnega 
razpisa.

8 Varovanje osebnih podatkov in poslov-
nih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, 
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) 
št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih stro-
kovna in ocenjevalna komisija odpreta, so 
informacije javnega značaja razen tistih, ki 
jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno 
skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nana-
ša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Člani obeh komisij, ki bodo sodelovali pri 
odpiranju in ocenjevanju vlog, so zaveza-

ni k varovanju poslovnih skrivnosti oziroma 
zaupnih podatkov, do katerih dostopajo v 
postopkih ocenjevanja, spremljanja ali nad-
zora, skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov.

9 Ostale zahteve
Prijavitelji morajo:
– jamčiti in zagotoviti enakost med spo-

loma in preprečiti vsakršno diskriminacijo 
med osebami, ki kandidirajo na javni razpis, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 16. čle-
nom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter s 
prijavljenimi projekti prispevati k ustvarjanju 
okolja, ki bo omogočalo enake možnosti do-
stopa in družbene ter socialne vključenosti 
za vse, kar bo posledično povečalo blaginjo 
ljudi;

– upoštevati zahteve glede informira-
nja in obveščanja javnosti, kakor to na-
rekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) 
št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 
27. 12. 2006, z vsemi spremembami) in 
Navodila organa upravljanja za informira-
nje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007–2013, ki so dosegljiva na spletni strani 
UO (www.eu-skladi.si). Sprejem financiranja 
pomeni sprejem dejstva, da bo izbrani prija-
vitelj vključen v seznam prejemnikov, ki bo 
obsegal navedbo izbranih prijaviteljev, ime 
operacije in znesek javnih virov financiranja 
operacije;

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s pro-
jektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar 
najmanj do 31. 12. 2019 oziroma še 5 let po 
zaključku projekta, za potrebe bodočih pre-
verjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko 
ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko 
podaljša ministrstvo;

– zagotoviti dostop do celotne dokumen-
tacije v zvezi s projektom vsem organom, ki 
so vključeni v spremljanje izvajanja, upra-
vljanja, nadzora in revizije javnega razpisa v 
celotnem obdobju hranjenja dokumentacije;

– jamčiti, da v roku 5 let po zaključku 
projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb 
projekta v skladu s 57. členom Uredbe 
1083/2006 ES;

– zagotoviti, da za stroške, ki so pred-
met sofinanciranja, ne bodo dobili drugih 
sredstev iz državnega proračuna, proračuna 
lokalnih skupnosti ali EU. Če se ugotovi, da 
je prejemnik že dobil tudi druga sredstva 
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem 
do sklenitve pogodbe o sofinanciranju pi-
sno obvestil ministrstvo, ministrstvo lahko 
odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo ne-
upravičeno prejetih sredstev, skupaj s pripa-
dajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slove-
nije. Prejemnik mora sredstva vrniti v roku 
5 dni po prejemu poziva s strani ministrstva. 
V primeru, da se kadarkoli izkaže, da je pre-
jemnik posredoval napačne podatke v zvezi 
z namenom projekta ali izpolnjevanjem po-
gojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take 
podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in 
potek projekta, je ministrstvo upravičeno od-
stopiti od pogodbe, prejemnik pa bo dolžan 
vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije;

– morebitno dopolnilno financiranje ni 
relevantno;

– zahteva glede spremljanja prihodkov 
projekta ni relevantna;

– pri izvajanju projektov bo potrebno 
spoštovati zakonodajo s področja varova-
nja okolja ter smiselno zadostiti naslednjim 
pogojem:

– učinkovitost izrabe naravnih virov 
(energetska učinkovitost, učinkovita raba 
vode in surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba naj-
boljših tehnik, uporaba referenčnih doku-
mentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje 
količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje 
okolju prijaznejših načinov prevoza),

– zmanjšanje vplivov na okolje (izde-
lava poročil o vplivih na okolje oziroma stro-
kovnih ocen vplivov na okolje za posege, 
kjer je to potrebno).

10 Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji oddajo svojo vlogo na jav-

ni razpis na zahtevanih razpisnih obrazcih 
v treh pisnih izvodih (original in dve kopiji) 
ter eni elektronski na CD ali drugem ele-
ktronskem nosilcu (samo Razpisni obrazci 
1, 2 in 3; Opis projekta), v zaprti ovojnici z 
oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis 
za spodbujanje raziskovalno-razvojnih pro-
jektov razvoja e-storitev 2012–2014« ter z 
navedbo polnega naziva in naslova prija-
vitelja na zadnji strani. Vloga, ki nima tako 
pisnega kot elektronskega izvoda, se šteje 
za nepopolno.

Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto 
prenosa pošiljke dan v tednu, 23. 10. 2012, 
do 14. ure v Glavno pisarno Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
sarykova 16, Ljub ljana

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki so 
– ne glede na način dostave – v originalu 
in na CD (ali drugem elektronskem nosil-
cu podatkov) dostavljene na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport do 
izteka roka iz prejšnjega odstavka.

Za uspešno sodelovanje na javnem raz-
pisu je potrebna registracija v sistemu IS-
ARR. Registracija se opravi na spletnem 
naslovu https://e-prijava.svlr.gov.si/de-
fault.aspx. Po uspešno opravljeni prijavi v 
sistem izberete gumb Nova vloga, poišče-
te Javni razpis za spodbujanje raziskoval-
no razvojnih projektov razvoja e-storitev 
2012–2014. Izpolnite vsa poglavja (Prijavite-
lji, Partnerji, Podatki o projektu) kot prijavitelj 
in poglavja, ki se nanašajo na konzorcijske 
partnerje. V poglavju »Podatki o projektu«, 
navedite v rubriki Planirana vrednost projek-
ta enak znesek kot v rubriki Planiran obseg 
upravičenih stroškov. Zaprošeno vrednost 
prepišite iz izračuna, dobljenega v razpisni 
dokumentaciji. Po vnosu zahtevanih podat-
kov in potrditvi se na vpisano elektronsko 
pošto prijavitelja avtomatsko pošlje potrditev 
vnosa podatkov. Potrditev si lahko ogleda-
te tudi v poglavju »Obrazci« – povezava 
Podatki o vlogi. Elektronska prijava še ne 
pomeni prijave na javni razpis, ampak prvo 
fazo prijave le te.

11 Odpiranje vlog
Zaradi pričakovanega večjega števi-

la vlog odpiranje vlog, ne bo javno in bo 
potekalo v prostorih ministrstva v roku treh 
delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno 
ali bodo oddane v nepravilno izpolnjenih in 
označenih ovojnicah, strokovna komisija ne 
bo obravnavala in bodo zavržene ter vrnjene 
prijaviteljem. Pregled prispelih vlog in poziv k 
dopolnitvi vlog bosta izvedena najkasneje v 
roku 8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo 
lahko vlogo dopolnili v roku 5 dni od prejema 
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poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki je pri-
javitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom na 
dopolnitev vloge, se bo s sklepom zavrgla.

12 Obveščanje o izboru
O izboru izbranih projektov in dodelitvi 

sredstev odloči s sklepom minister za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport. Prijavitelji 
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 
60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo 
obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. 
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu po-
godb. Če se slednji v roku 8 dni od prejema 
poziva ne odzovejo, se šteje, da so umaknili 
vlogo za pridobitev sredstev.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo po-
goje in merila iz javnega razpisa in jim raz-
pisana sredstva neupravičeno niso bila do-
deljena, lahko v tridesetih dneh od prejema 
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije.

Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev 
sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vlo-
žena, oziroma ne bo zadržala podpisa po-
godbe o sofinanciranju projekta z izbranimi 
prijavitelji.

13 Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija bo z dnem objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS dostopna na 
spletnih straneh Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost kulturo in šport, http://www.
mziks.gov.si, pod razdelkom Javni razpisi, 
možno pa jo je tudi dvigniti na sedežu mini-
strstva, Masarykova cesta 16, Ljub ljana, v 
sprejemni pisarni, v času uradnih ur.

14 Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumen-

tacija so na voljo na spletnem naslovu Mini-
strstva za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport (www.mizks.gov.si), pod razdelkom 
Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma 
vprašanja se posredujejo izključno po ele-
ktronski pošti Jurij Dolžan oziroma Marjan 
Kavčič (esrr-did.mvzt@gov.si). Vprašanja in 
odgovore bo ministrstvo objavilo na omenje-
nih spletnih straneh.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo 
informativne dneve. Datumi informativnih 
dni in druge informacije bodo objavljene na 
omenjenih spletnih straneh. Ostale zahteve 
so podrobneje opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

Ministrstvo za izobraževanje, 
 znanost, kulturo in šport

Št. 83/2012 Ob-4137/12
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju 

javne ustanove »Ad futura, znanstveno-iz-
obraževalna fundacija Republike Slovenije, 
javni sklad« v Javni sklad Republike Slove-
nije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 
list RS, št. 51/09), v skladu s Poslovnim in 
finančnim načrtom Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za 
leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
sprejela dne 12. 6. 2012, in Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 
list RS, št. 91/09), Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) objavlja

razpis štipendij
za državljane Zahodnega Balkana  

za dveletni program mednarodne mature 
za leto 2012 (144. JR)

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje dijakov, 

ki so državljani držav Zahodnega Balkana 
za izobraževanje po programu mednarodne 

mature v Republiki Sloveniji za šolski leti 
2012/2013 in 2013/2014 do mature.

Med države Zahodnega Balkana se po 
tem razpisu prištevajo države, ki jih Orga-
nizacija za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (OECD) definira kot prejemnice uradne 
razvojne pomoči, in sicer Republika Albani-
ja, Bosna in Hercegovina, Republika Črna 
gora, Republika Kosovo, Republika Make-
donija in Republika Srbija.

Štipendija je namenjena pokritju celotnih 
stroškov bivanja v dijaškem domu, razlika 
med višino štipendije in stroški bivanja v 
dijaškem domu pa za šolnino, če dijak ni 
oproščen plačila šolnine na podlagi meddr-
žavnega sporazuma. Preostanek sredstev 
štipendije je namenjen drugim stroškom bi-
vanja in izobraževanja dijaka.

2. Vrednost razpisa in višina štipendije
Vrednost razpisa znaša skupno 

170.000,00 EUR. Za posamezno šolsko leto 
je lahko skupna višina odobrenih sredstev 
največ 85.000,00 EUR.

Štipendija za posamezno šolsko leto se 
dodeli:

1. za bivanje in prehrano v dijaškem 
domu za 10 mesecev v višini dejanske vre-
dnosti teh stroškov;

2. za šolnino, če jo je štipendist dolžan 
plačevati, do največ polne letne šolnine;

3. za dodatne stroške izobraževanja 
za 10 mesecev največ do 100 EUR meseč-
no za dijaka.

Postavke iz prejšnjega odstavka se do-
delijo po vrstnem redu od prve do zadnje, 
glede na razpoložljivost sredstev tako, da 
se štipendijo po naslednji točki dodeli le, 
če so glede na že dodeljene zneske za po-
samezno šolsko leto še na voljo sredstva. 
Če sredstev ni dovolj za dodelitev polnih 
zneskov po posamezni točki, se ti dodelijo 
v enakih deležih med upravičene dijake do 
višine razpoložljivih sredstev za posamezno 
šolsko leto.

3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo izobraževal-

ne ustanove s sedežem v Republiki Slove-
niji, ki izvajajo program mednarodne matu-
re (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev 
štipendij za dijake držav Zahodnega Bal-
kana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem letu 
2012/2013 vključili v prvi, v naslednjem šol-
skem letu pa v drugi letnik programa med-
narodne mature.

Dijak, ki ga prijavi prijavitelj, mora izpol-
njevati naslednje pogoje:

– je državljan ene izmed držav Zahodne-
ga Balkana, kot jih določa drugi odstavek 
1. točke tega razpisa, in ima v tej državi 
stalno prebivališče,

– ni državljan Republike Slovenije,
– je drugi letnik gimnazijskega ali dru-

gega primerljivega programa, ki ga je obi-
skoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma 
drugim primerljivim šolskim uspehom glede 
na način ocenjevanja v državi, kjer je ta le-
tnik zaključil,

– bo v šolskem letu 2012/2013 redno vpi-
san v prvi letnik programa priprav na med-
narodno maturo in s tem v tretji letnik gim-
nazijskega programa z namenom zaključka 
programa priprav na mednarodno maturo v 
dveh šolskih letih z opravljeno mednarodno 
maturo,

– bo v času trajanja programa iz prejšnje 
alineje bival v dijaškem domu v Republiki 
Sloveniji,

– v Republiko Slovenijo ne prihaja na 
študijsko izmenjavo in hkrati ne bo vpisan 
na izobraževalni program v tujini,

– njegovi starši oziroma zakoniti zasto-
pniki nimajo ne začasnega ne stalnega pre-
bivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso 
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih 
držav v Republiki Sloveniji,

– v času izobraževanja, ki je predmet 
prijave, ne bo prejemal katere od štipendij 
iz zakona, ki ureja štipendiranje oziroma v 
Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendi-
je ali drugih prejemkov za izobraževanje po 
drugih predpisih,

– v času izobraževanja, ki je predmet 
štipendiranja, bo imel veljavno dovoljenje 
za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji 
iz namena izobraževanja,

– v času izobraževanja, ki je predmet 
štipendiranja, ne bo zaposlen ali samoza-
poslen v Republiki Sloveniji oziroma ne bo 
prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.

Pogoje iz prejšnjega odstavka mora di-
jak izpolnjevati celoten čas izobraževanja, 
ki je predmet sofinanciranja.

4. Dokumentacija
Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno 

in podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici 

mora predložiti naslednja dokazila o izpol-
njevanju pogojev za vsakega, za štipendi-
ranje prijavljenega, dijaka:

– fotokopijo veljavnega potnega lista ali 
uradnega potrdila o državljanstvu dijaka in 
stalnem prebivališču, izdanega s strani pri-
stojne ustanove;

– spričevalo 2. letnika srednješolskega 
izobraževanja;

– potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Re-
publiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v 
dijaškem domu v šolskem letu 2012/2013;

– potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristoj-
no za izobraževanje, o višini šolnine za po-
sameznega dijaka v programu mednarodne 
mature za šolsko leto 2012/2013;

– potrdilo o vpisu v 1. letnik programa 
priprave na mednarodno maturo oziroma 3. 
letnik gimnazije v šolskem letu 2012/2013;

– lastnoročno podpisano izjavo staršev 
ali zakonitega zastopnika dijaka, da nimajo 
ne začasnega ne stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji oziroma niso diplomat-
ski ali konzularni predstavniki tujih držav v 
Sloveniji;

– izjavo dijaka, s katero ta soglaša, da 
ga prijavitelj prijavi na razpis za pridobitev 
sredstev za sofinanciranje njegovega izo-
braževanja; če je dijak mladoletna oseba, 
mora izjavo podpisati tudi zakoniti zastopnik 
dijaka;

– izjavo o pridobljenem dovoljenju za 
začasno prebivanje iz namena študija, ve-
ljavno za šolsko leto 2012/2013 s številko in 
datumom izdaje dovoljenja, oziroma kopijo 
tega dovoljenja.

Vsi dokumenti razen dokazil iz prve in 
druge alineje prejšnjega odstavka ter doka-
zila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, 
kolikor bo prijavitelj namesto izjave predložil 
kopijo dovoljenja za prebivanje, morajo biti 
originali oziroma overjeni prepisi. Originalov 
in overjenih prepisov sklad ne vrača.

5. Izbirni postopek
Postopek razpisa vodi v skladu z določ-

bami zakona, ki ureja splošni upravni po-
stopek, posebna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje direktor sklada.

Med prijavitelji, katerih vloge bodo izpol-
njevale pogoje razpisa, bodo za štipendira-
nje izbrani največ 3 prijavitelji, za skupno 
največ 10 dijakov. Vloge prijaviteljev, ki ne 
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bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo z 
odločbo zavrnjene.

Če bo skupno število prijavljenih dijakov, 
ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, presega-
lo z razpisom predpisano število dijakov, bo 
prijaviteljem štipendiranje dodeljeno za tistih 
10 dijakov, ki so:

– v 2. letniku srednješolskega izobraže-
vanja v matični državi dosegli višjo povpreč-
no oceno, pri čemer se vse zaključene oce-
ne posameznih predmetov tega letnika pred 
izračunom pretvorijo v slovenski srednješol-
ski ocenjevalni sistem;

– v zadnjih dveh šolskih letih pred za-
četkom izobraževanja dosegli več izjemnih 
dosežkov.

Drugo razmejitveno merilo iz prejšnjega 
odstavka se upošteva le, če po predhodnem 
merilu ni bilo možno dodeliti sredstev za 10 
dijakov, pri čemer bo sklad v primeru, da bo 
to merilo upošteval, prijavitelje naknadno 
pozval k predložitvi dokazil. Za izkazovanje 
in točkovanje izjemnih dosežkov se smisel-
no upoštevajo določbe 6. poglavja Pravil-
nika o Zoisovih štipendijah (Uradni list RS, 
št. 51/08, 40/09 – ZŠtip- A, 45/09).

6. Obravnavanje vlog in štipendiranje: di-
rektor sklada vsem prijaviteljem izda odloč-
be o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe 
sklad z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo 
o štipendiranju.

7. Pogodbene obveznosti in nakazilo 
sredstev

Pogodba o štipendiranju se izvršuje za 
posamezno šolsko leto. Nakazilo sredstev 
za šolsko leto 2012/2013 se izvrši predvi-
doma v osmih dneh od sklenitve pogodbe 
o štipendiranju.

Za šolsko leto 2013/2014 se bo višina 
štipendije za posameznega dijaka določila 
skladno z 2. točko tega razpisa na pod-
lagi vloge prijavitelja za nadaljevanje šti-
pendiranja v šolskem letu 2013/2014, ki ji 
mora predložiti naslednja dokazila:

– potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Re-
publiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v 
dijaškem domu v šolskem letu 2013/2014;

– potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristoj-
no za izobraževanje, o višini šolnine za po-
sameznega dijaka v programu mednarodne 
mature za šolsko leto 2013/2014;

– potrdilo o vpisu v 2. letnik programa 
priprave na mednarodno maturo oziroma 4. 
letnik gimnazije v šolskem letu 2013/2014 
za posameznega dijaka;

– izjavo o podaljšanju dovoljenja za za-
časno prebivanje iz namena izobraževanja, 
veljavno za šolsko leto 2013/20147 s števil-
ko in datumom izdaje dovoljenja, oziroma 
kopijo tega dovoljenja.

Nakazilo sredstev za šolsko leto 
2013/2014 se izvrši v 8 dneh po predložitvi 
dokazil in prejema podatkov iz uradnih evi-
denc za vse dijake vseh prijaviteljev.

Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo 
programa mednarodne mature ter skla-
du predložiti ustrezna dokazila o izpolnje-
vanju pogodbenih določil v zvezi z napre-
dovanjem dijakov v višji letnik v naslednjem 
šolskem letu ter zaključkom izobraževanja. 
Prav tako mora prijavitelj predložiti končno 
poročilo o uspehu dijakov pri izobraževanju 
in mednarodni maturi.

S pogodbo o štipendiranju se podrobne-
je uredijo tudi druga določila pogodbenega 
razmerja.

8. Dostopnost dokumentacije in način 
prijave: besedilo razpisa, prijavnico in izja-
vo prijavitelji dobijo na spletni strani www.

sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega skla-
da Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije, Dunajska 22, Ljub ljana, v poslov-
nem času in sicer v ponedeljek, torek in 
četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 
16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.

9. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno 

in podpisano prijavnico skupaj z dokazi-
li, predložiti Javnemu skladu Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana (s pripisom: za 144. 
javni razpis).

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan 
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in 
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo 
prijav, ki je petek, 28. september 2012.

Prijava je vložena pravočasno, če jo 
sklad prejme najkasneje zadnji dan roka. 
Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po 
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, 
šteje dan oddaje na pošto. Prijave, vložene 
po poteku prijavnega roka, bodo zavržene.

Prijava se šteje za popolno, če je odda-
na na predpisanem obrazcu prijavnice in 
vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, 
ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo 
pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih pri-
javitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom 
k dopolnitvi, bodo zavržene. Vloge, ki ne 
bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo 
zavrnjene.

O odstopu od vloge mora prijavitelj pisno 
obvestiti sklad.

10. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije so na voljo na spletni strani sklada, 
www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa 
v času uradnih ur, vsak delovni dan med 
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 
16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta katja.can-
kar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-4138/12
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške (OKO, 
Uradne objave, št. 14/2003) in Splošnih po-
gojev poslovanja Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Ura-
dni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad 
malega gospodarstva Goriške

razpis
neposrednih posojil v letu 2012  
za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Mestni občini  
Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, 

Občini Miren-Kostanjevica,  
Občini Renče-Vogrsko  

in Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila 

za financiranje investicij.
II. Višina razpisanih sredstev: 

1.800.000 EUR.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila 

malim podjetjem ter kmetijskim gospodar-
stvom za dopolnilne dejavnosti na kmeti-
ji, kot so: predelava in trženje kmetijskih 
pro izvodov, turizem, obrt povezana s tra-
dicionalnimi znanji …………. (investicije 
povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo 
oziroma s pridelavo kmetijskih pro izvodov 
so izvzete).

Prijavijo se lahko fizične in pravne ose-
be, ki so posojilno sposobne in opravljajo 
gospodarsko dejavnost na območju vseh 
šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala 

podjetja (število zaposlenih do 50, letni 
promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna 
vsota manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pri-
dobitev sredstev je, da ima prosilec sedež 
podjetja in investicijo na območju Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine 
Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine 
Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtoj-
ba. Samostojni podjetniki in kmetje morajo 
imeti tudi stalno bivališče na območju nave-
denih občin.

Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlo-
go.

Do pridobitve sredstev niso upravičena 
podjetja:

1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribo-
gojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetič-
na vlakna, pridelava kmetijskih pro izvodov, 
cestno prometni sektor – kolikor gre za na-
bavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz 
tovora;

2. kmetijska gospodarstva, ki imajo manj 
kot 2 ha primerljivih kmetijskih površin v 
uporabi(GERK). Za potrebe tega razpisa se 
za 1ha primerljive kmetijske površine šteje: 
1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma 
ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 
ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih povr-
šin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jago-
dičja, pridelavi gob ali 8 ha gozdov;

3. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo 
Smernice Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-
žavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 
2004,Uradni list EU, C 157/1 z dne 10. 7. 
2009);

4. – ki izkazujejo bilančno izgubo za pre-
teklo leto,

– ne zagotavljajo zakonsko predpisane 
višine osnovnega kapitala (g.d.) oziroma iz-
kazujejo terjatve do podjetnika (s.p….),

Navedeni določbi ne veljata za podjetja 
uvrščena v kategorijo “podjetje-začetnik”. 
Status podjetja-začetnika ima podjetje regi-
strirano oziroma vpisano v sodni register od 
1. 7. 2011 naprej;

– ki imajo neporavnane obveznosti do 
DURS-a;

5. ki so v več kot 25 % javni lasti oziroma 
v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogo-
jem za mala podjetja,

6. za nakupe med povezanimi osebami 
(več kot 50 % lastniški delež oziroma gla-
sovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) 
ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično 
osebo, pod netržnimi pogoji,

7. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli 
sredstva in niso izpolnjevali finančnih ob-
veznosti,

8. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli 
sredstva za isto investicijo.

Posojila sklada predstavljajo pomoč de 
minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe 
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5). 
Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdo-
bju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov 
(lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 
200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in 
namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika, 
ki deluje v cestno prometnem sektorju, do-
deljena pomoč v obdobju treh proračunskih 
let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj 
s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še dru-
ga državna pomoč.

IV. Upravičeni stroški, za katere se dode-
ljujejo posojila:
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– nakup opreme-osnovnih sredstev, ra-
zen osebnih vozil,

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup licence, patenta in drugih pra-
vic.

Posojila se za investicije v nočitvene 
kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob po-
goju, da turistična kmetija zagotavlja, sku-
paj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma 
samostojne prenočitvene enote.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo 
stroški, nastali od 1. 1. 2012 do dneva do-
ločenega v posojilni pogodbi (praviloma naj-
več 3 mesece po sklenitvi posojilne pogod-
be). Povračilo davka ni upravičen strošek.

V. Sklad bo dodeljeval posojila pod na-
slednjimi pogoji:

1. vsi investitorji morajo imeti med viri 
financiranja najmanj 30 % lastnih sredstev,

2. mala podjetja (gospodarska druž-
ba, samostojni podjetnik, zasebnik) lahko 
vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 
4.200 EUR do največ 84.000 EUR; kmetje 
in mala podjetja s statusom začetnika, lah-
ko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 
4.200 EUR do največ 42.000 EUR,

3. letna obrestna mera je 0 %,
4. rok odplačila: – 5 let + 1leto morato-

rija na odplačilo glavnice, polletno odpla-
čevanje,

5. sklad ne zaračunava stroškov odo-
britve, vodenja ali predčasnega odplačila 
posojila,

6. pred koriščenjem posojila bo prosilec 
posojilo ustrezno zavaroval.

Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, 
z bančno garancijo ali zastavo nepremič-
nine.

Vrednost zastavljene nepremičnine ne 
sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega 
posojila.

7. nova posojila se odobrijo tudi za re-
fundacijo že odobrenega bančnega kredita 
ali leasinga, kolikor je bil najet po 1. 1. 2012 
in namenjen za upravičene stroške iz IV. 
točke tega razpisa.

VI. Merila za ocenjevanje: Javni sklad 
bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije.

VII. Za pridobitev posojila je potrebna 
naslednja dokumentacija, ki jo prosilec ure-
di po zaporedju od št. 1. do št. 4.:

1. prijavni obrazec za investicije do 
25.000 EUR,

2. prijavni obrazec za investicije nad 
25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni 
načrt oziroma investicijski program,

3. dokazila o registraciji in finančnem 
poslovanju;

a. gospodarske družbe
1. letno poročilo za preteklo leto – Po-

datki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz 
bilance stanja, Podatki iz izkaza bilančnega 
dobička/bilančne izgube (AJPES);

2. potrdilo DURS-a o plačanih davkih;
3. popisni list dobljenih poso-

jil/leasing(potrjen s strani banke/leasingo-
dajalca);

4. fotokopija podpisnega kartona pri 
banki.

b. samostojni podjetniki
1. podatki iz izkaza poslovnega izida 

in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES);
2. popisni list dobljenih poso-

jil/leasing(potrjen s strani banke/leasingo-
dajalca);

3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih.

c. kmetje
1. dokazilo o vpisu kmetije v register 

kmetijskih gospodarstev (Upravna enota);
2. pisno mnenje kmetijske svetovalne 

službe;
3. posestni list (samo na zahtevo skla-

da);
4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih;
5. izpis prometa na TRR po mesecih 

za zadnjih 12 mesecev;
6. potrdilo o stanju zadolženosti in 

rednem poravnavanju obveznosti s strani 
banke ali hranilnice.

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun 

ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupo-

prodajna pogodba ali predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih pro-

storov gradbeno dovoljenje oziroma lokacij-
ska informacija ter (pred)račun investicije 
oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih 
del,

– pri nakupu patenta, licence in drugih 
pravic kupoprodajna pogodba.

Sklad lahko od prosilca zahteva tudi do-
datno dokumentacijo in pojasnila ter opravi 
ogled v prostorih prosilca/investitorja.

VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave 

razpisa do dneva porabe sredstev.Vloge, 
ki bodo prispele do 20. v tekočem mese-
cu in bodo popolne, bodo obravnavane do 
30. v naslednjem mesecu. Vlagatelji, kate-
rih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi, vendar bo njihova vloga na 
novo uvrščena na seznam popolnih vlog, 
upoštevaje datum prejete dopolnitve. Vloge, 
ki ne bodo v roku dopolnjene, se zavržejo. 
Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pi-
sno obveščeni v roku 8 dni, od (s tem razpi-
som) določenega roka obravnave. Razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na skladu in 
spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod 
rubriko aktualni razpisi.

Informacije v zvezi z razpisom lah-
ko dobijo prosilci: na sedežu sklada ali 
po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-05, 
05/335-01-58.

Rezultati razpisa so informacija javne-
ga značaja in bodo objavljeni na spletnem 
naslovu.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na na-
slov: Javni sklad malega gospodarstva Go-
riške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 
z oznako: Razpis posojil – Gospodarstvo ali 
osebno oddajte v glavno pisarno, št. 36/I. 
nadstr.

Javni sklad  
malega gospodarstva Goriške

Št. 341-2/2012 Ob-4096/12
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Ko-

per na podlagi 4. člena Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospo-
darjenje z divjadjo v Mestni občini Koper 
(Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa župana 
št. 341-2/12 z dne 6. 9. 2012, v povezavi 
z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list 
RS, št. 16/04, 120/06 Odl.US: U-I-98/04 in 
17/08) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v 
Mestni občini Koper za leto 2012

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 

z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina 
leži na območju Mestne občine Koper za 
leto 2012.

Predmet sofinanciranja so naslednji 
ukrepi:

1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in 

strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdr-
ževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje 
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje ka-
luž, izdelava in vzdrževanje večjega vodne-
ga vira, sadnja in vzdrževanje plodonosne-
ga drevja in grmovja,

– spravilo sena z odvozom, priprava pa-
sišč za divjad,

– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, 
solnic in umetnih dupel.

2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih 

njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev 

pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav 
za preprečitev in omejevanje izgub divjadi 
na leglih in gnezdih,

– nabava in postavitev prometnih zna-
kov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet 
divjadi.

4. Izobraževalni in promocijski ukrepi, 
kot so:

– promocijske in izobraževalne aktivnosti 
v zvezi z živalskim svetom in živalskim oko-
ljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja 
in podobno).

5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v 

skladu s 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. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot 
lovska družina,

– ima sklenjeno veljavno koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo za lovišče, ki se nahaja na območju 
Mestne občine Koper,

– ima poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj 
mora z verodostojnimi listinami dokazati, da 
je v letu 2012 izvajal aktivnosti na najmanj 
dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja, ki 
so finančno ovrednoteni najmanj v višini 50 % 
vplačanih koncesijskih dajatev. Vsi vlagatelji, 
ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni 
del sredstev glede na delež lovne površine 
lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sred-
stva ne porabijo, se ostanek porazdeli med 
izbrane prijavitelje proporcionalno glede na 
delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.

4. Višina sredstev: višina razpoložljivih 
sredstev za leto 2012 je 10.804,00 EUR 
(zajema koncesnine iz leta 2010 in 2011).

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na 

javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo pri-

jave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje 

obrazcev,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 69 / 14. 9. 2012 / Stran 2075 

– Obrazce (prijava na razpis in izjava o 
izpolnjevanju pogojev ter obrazec izvedenih 
ukrepov gospodarjenja z divjadjo).

Prijava mora biti izdelana v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem 
na voljo od dneva objave javnega razpisa v 
Uradnem listu Republike Slovenije do za-
ključka tega javnega razpisa, to je do 1. 10. 
2012 na spletnih straneh Mestne občine 
Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper.

6. Način, čas in kraj oddaje prijav na 
javni razpis

Prijavitelji lahko oddajo prijave v spreje-
mno pisarno Mestne občine Koper, Verdije-
va 10, Koper, v času uradnih ur ali po pošti 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Ko-
per, in sicer najkasneje do vključno 1. 10. 
2012 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni 
strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj 
mora biti naveden naziv in naslov prijavite-
lja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojni-
ci z obvezno navedbo razpisnega področja 
na prednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – 
prijava na javni razpis – sofinanciranje traj-
nostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 
2012 – št. 341-2/2012«.

Nepravočasne in nepravilno opremljene 
vloge bodo zavržene.

7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: 
odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Me-
stne občine Koper v roku sedmih dni od 
dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni 
javno.

8. 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 ali v času uradnih ur v spreje-
mni pisarni Mestne občine Koper.

9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpi-
sa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 
15 dni od dneva odločitve komisije. Sred-
stva bodo upravičenci koristili na podlagi 
sklenjenih pogodb.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom so na voljo na sedežu Me-
stne občine Koper, Urad za družbene dejav-
nosti in razvoj, tel. 05/66-46-239 – kontaktna 
oseba Zvezdan Primožič.

Mestna občina Koper

Št. 030-0003/2012-50 Ob-4097/12
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 

2319 Poljčane, na podlagi 22. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), določil Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) 
in 7. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni 
list RS, št. 93/11) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi 

javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizacije javnega 

zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška 
cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/80-29-223, 
faks 02/80-29-226.

2. Predmet javne ponudbe in opis ze-
mljišča

Predmet prodaje sta nepremičnini parc. 
št. 247/2, v izmeri 488 m2 in parc. št 247/9, 
v izmeri 5754 m2 (skupna izmera: 6242 m2), 

obe 782 – k.o. Poljčane, ki sta v lasti Ob-
čine Poljčane. Nepremičnini se prodajata 
skupaj, saj predstavljata funkcionalno po-
vezano celoto.

Zemljišči se nahajata v naselju Zgornje 
Poljčane, nedaleč od centra Poljčan, v sme-
ri proti Rogaški Slatini in neposredno ob 
izjemno prometni državni cesti Poljčane – 
Rogaška Slatina. Predmetni zemljišči pred-
stavljata stavbni zemljišči nekoč urejenega 
letnega kopališča Poljčane. Zemljišči sta po-
polnoma ravninske, pravilne oblike ter ko-
munalno urejeni. Zemljišče parc. št. 247/2, 
k.o. Poljčane je v Dolgoročnem planu – pro-
storski del – Občine Slovenska Bistrica za 
obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Ura-
dni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 
59/03, 131/2004 in 47/06), opredeljeno kot 
nezazidano stavbno zemljišče, zemljišče 
parc. št. 247/9, k.o. Poljčane pa je oprede-
ljeno kot zazidano stavbno zemljišče. Pred-
metni zemljišči sta urejeni na podlagi Odloka 
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 
za centralni naselji v občini Poljčane (Uradni 
list RS, št. 97/08).

3. Izhodiščna cena: na podlagi cenitve-
nega poročila sodno zapriseženega cenilca 
gradbene stroke, znaša izhodiščna cena 
za m2 nepremičnine 39,00 EUR oziroma 
243.438,00 EUR za 6242 m2 površine obeh 
zemljišč. Izhodiščna cena ne vključuje dav-
ka, ki ga plača kupec.

4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do 

5. 10. 2012, do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj nave-

denega roka in ure v sprejemno pisarno 
Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 
Poljčane ali pošljejo na naslov Občina Polj-
čane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s 
pripisom Javno zbiranje ponudb za prodajo 
zemljišč »Ne odpiraj«, vendar morajo na 
naslov prispeti do zgoraj določenega da-
tuma in ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisa-
nem roku (nepravočasne ponudbe), nepra-
vilno označene ponudbe ter pravočasne, 
vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki 
je pooblaščena za izvedbo postopka izločila 
in o tem obvestila ponudnika.

5. Vsebina ponudbe: popolna pisna po-
nudba mora vsebovati izpolnjen, parafiran in 
podpisan obrazec ponudbe OBR-1 ter origi-
nalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec 
OBR-1 je objavljen na uradni spletni strani 
Občine Poljčane; www.poljcane.si. Ponudni-
ki lahko obrazec dvignejo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Poljčane.

6. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovo-
ljevati/pogoji za sodelovanje pri javni po-
nudbi

6.1 Nepremičnina se prodaja po načelu 
»videno–kupljeno«.

6.2 Ponudba je zavezujoča in dokončna.
6.3 Na razpis se lahko prijavijo pravne in 

fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev nepremičnin na območju Republike 
Slovenije po veljavnih predpisih.

6.4 Ponudnik mora pred iztekom roka 
za zbiranje ponudb plačati varščino, s ka-
tero jamči za resnost ponudbe in izpolnje-
vanje pogodbenih obveznosti in predložiti 
originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 
5 % ponujene cene zemljišča, s priloženo 
celotno številko svojega računa (št. računa 
in naziv banke) za primer vračila varščine. 
Varščina se nakaže na račun Občine Polj-
čane, številka 01400 – 0100020075, sklicna 
številka 00 – 76996 – 7141000 – 2012 z 

navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. 
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnej-
šega ponudnika, bo varščina brez obresti 
vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire po-
nudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina 
všteta v kupnino.

7. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Edini kriterij za izbor najugodnejšega 
ponudnika je višina ponujene kupnine. V 
primeru prejema več ponudb z isto ceno, 
se bodo s ponudniki izvedla dodatna po-
gajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo ceno.

Organ, pristojen za izvrševanje proraču-
na ali pooblaščena oseba s soglasjem pred-
stojnika lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla.

8. Način in rok plačila kupnine: izbrani 
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 
8 dni po podpisu pogodbe na TRR pro-
dajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena 
sestavina pravnega posla. V primeru, da 
kupnina ni plačana v predvidenem roku, se 
pogodba šteje za razdrto in se plačana var-
ščina obdrži.

9. Prehod lastništva: lastništvo prei-
de na kupca po plačilu celotne kupnine in 
davka. Stroške overitve pogodbe in stro-
ške zemljiško knjižnega vpisa nosi Občina 
Poljčane.

10. Rok vezanosti ponudnika na dano 
ponudbo: do sklenitve prodajne pogodbe.

11. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika: 
komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
dne 8. oktobra 2012 ob 10. uri, na sedežu 
Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 
Poljčane, javno odprla vse pravočasno pri-
spele in pravilno označene ponudbe. Pri-
pombe na javnem odpiranju lahko podajo 
le ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi 
njihovi pooblaščenci. Prepoznih in nepravil-
no označenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala (prepozno prispele ponudbe bodo 
zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis 
se šteje kot uspel tudi v primeru, če se javi 
le en ponudnik.

12. Rok za sklenitev pogodbe: v roku 
8 dni od pisnega poziva prodajalca mora iz-
brani ponudnik skleniti s prodajalcem kupo-
prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, 
v nasprotnem primeru lahko prodajalec k 
podpisu pogodbe pozove naslednjega naj-
ugodnejšega ponudnika in zadrži varščino 
ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.

13. Omejitve prodajalca v zvezi s po-
stopkom razpolaganja: Občina Poljčane si 
pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti 
postopek do sklenitve pravnega posla, brez 
odškodninske odgovornosti.

14. Kontaktna oseba: podrobnejše in-
formacije o javnem zbiranju ponudb lah-
ko ponudniki dobijo na Občini Poljčane na 
tel. 02/80-29-223, Karmen Furman, v času 
uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen 
po predhodnem dogovoru.

Občina Poljčane

Št. 432/2012 Ob-4108/12
Na podlagi 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), 
5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 5/2012), sprejetega Odloka o proračunu 
Občine Prevalje za leto 2012 (Uradno glasi-
lo slovenskih občin, št. 5/2012 in 21/2012) 
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in Programa kulture Občine Prevalje za leto 
2012, Občina Prevalje objavlja

javni razpis
za izbor izvajalca kulturnega projekta 

»Sušnikovi dnevi 2012«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik 

javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 
2391 Prevalje.

II. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je izbor izvajalca kulturne-
ga projekta »Sušnikovi dnevi 2012«, ki se 
bo predvidoma odvijal v času od 10. do 
18. novembra 2012 in se bo sofinanciral iz 
proračuna Občine Prevalje.

III. Področja kulturnega projekta, ki 
so predmet javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bo so-
financiral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 
2012«.

Za sofinanciranje kulturnega projekta 
»Sušnikovi dnevi 2012« lahko kandidirajo 
izvajalci, če izkažejo:

– vsebinsko vezanost projekta na obmo-
čje Občine Prevalje,

– vsebinsko vezanost projekta na življe-
nje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika,

– da projekt ne more biti predmet pro-
grama redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da za projekt obstaja širši družbeni in-
teres,

– da projekt sodi na področje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se pro-
jekt smatra kot ljubiteljski, kolikor ocenjena 
vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti 
projekta znaša 80 % vrednosti projekta,

– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v teko-

čem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Pre-

valje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi 

prijavitelj in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne 

presega 70 % celotne predvidene vrednosti 
prijavljenega projekta.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Na javnem razpisu lahko kandidirajo na-
slednji izvajalci kulturnih projektov:

a) kulturna društva, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

– da so registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in 
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno 
dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, ka-
drovske, organizacijske in prostorske pogo-
je za uresničitev načrtovanih kulturnih pro-
gramov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje deluje-
jo že najmanj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter 
evidenco o plačani članarini;

b) javni zavodi na področju vzgoje in iz-
obraževanja s sedežem v Občini Prevalje, 
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za 
kulturne programe oziroma projekte, ki pre-
segajo osnovno dejavnost iz ustanovitvene-
ga akta javnega zavoda in niso financirani 
na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju 
dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne 
kadrovske, prostorske in druge pogoje za 
kakovostno izvedbo projekta.

V. Posebni pogoji za sodelovanje na jav-
nem razpisu

Za sodelovanje na javnem razpisu mo-
rajo izvajalci izpolnjevati posebne pogoje, 
in sicer:

– da ne prijavijo projekta, ki je že bil iz-
bran na javnih razpisih;

– da prijavljajo kulturni projekt z uravno-
teženo finančno zgradbo (odhodki = prihod-
ki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 
okvirne razpisne vrednosti);

– da pri načrtovanju predstavitve projek-
ta upoštevajo prostorske, kadrovske in fi-
nančne zmožnosti za realizacijo kulturnega 
projekta;

– da imajo izkušnje z organiziranjem po-
dobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj 
5 podobnih prireditev v zadnjih petih letih).

Izvajalci projektov glede izpolnjevanja 
posebnih pogojev predložijo ustrezna do-
kazila oziroma podajo podpisano izjavo na 
obrazcih iz razpisne dokumentacije.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje pro-
jektov

Projekt ljubiteljske kulture, s katerim po-
samezni izvajalci kandidirajo na tem jav-
nem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi 
meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 5/2012).

Za sofinanciranje iz občinskega prora-
čuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo v 
postopku vrednotenja dosegel najmanj 50 % 
vseh možnih točk.

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanci-
ranje kulturnega projekta

Sredstva za sofinanciranje kulturnega 
projekta »Sušnikovi dnevi 2012« so zago-
tovljena v sprejetem proračunu občine za 
leto 2012 na postavki 43041849/412000 Te-
koči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam v višini 3.043 €.

Projekt mora biti v celoti izveden v letu 
2012. Dodeljena sredstva za sofinanciranje 
kulturnega projekta morajo biti porabljena 
v letu 2012.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumen-
tacija

Vloga za sofinanciranje kulturnega pro-
jekta »Sušnikovi dnevi 2012« mora biti iz-
delana izključno na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijav-
ne obrazce, merila in kriterije za dodelitev 
sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno 
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, 
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času uradnih 
ur, od objave do izteka roka javnega razpi-
sa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani, www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko zainteresirani dobijo v času 
uradni ur na Občini Prevalje, pri Mariji Ore-
šnik, na tel. 02/82-46-121.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v za-

prti kuverti osebno v tajništvu občine ali po 
pošti najpozneje do 8. 10. 2012 na naslov: 
Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s 
pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpi-
raj!« in z oznako: »Kulturni projekt Sušnikovi 
dnevi 2012«.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za odda-
jo prijav oddana na pošti ali tega dne do 
14. ure oddana v sprejemno pisarno Občine 
Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in 
naslov izvajalca programa in naslov preje-
mnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 

10. 10. 2012, ob 13. uri v sejni sobi Občine 
Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po spre-
jeti odločitvi obveščeni o izidu javnega raz-
pisa.

Z izbranim izvajalcem kulturnega projek-
ta bo občina sklenila pogodbo o sofinancira-
nju projekta za leto 2012.

Občina Prevalje

Št. 330-0019/2012 Ob-4109/12
Na podlagi sprejetega Odloka o reba-

lansu A proračuna Občine Sevnica za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 8/12), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Sevnica za program-
sko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 57/07), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica 
za leto 2012 – štipendiranje bodočih 

prevzemnikov kmetij
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni 

trg 19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina 

Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje 
nepovratna finančna sredstva za uresniče-
vanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva 
in podeželja za leto 2012, ki se dodeljujejo 
po pravilih o dodeljevanju državnih pomo-
či v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) 
št. 1998/2006.

III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 

16.930 EUR (proračunska postavka 11412).
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku): druge 

vrste pomoči.
Štipendiranje bodočih prevzemnikov 

kmetij (19. člen) 16.930 EUR.
IV. Splošna določila – pogoji za upravi-

čence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravi-

čencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v 

težavah v smislu smernic skupnosti o držav-
ni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega 
pravilnika, mora voditi predpisano doku-
mentacijo, ki je določena z javnim razpisom 
in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora 
hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu 
sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o 
prejetih sredstvih za isti namen oziroma iz-
javo, da ni prejel sredstev za isti namen iz 
drugih javnih sredstev (državnih ali EU).

5. Vloge bodo obravnavane tudi na pod-
lagi dodatnih pogojev in meril, ki so navede-
ni v besedilu razpisa.

V. Ukrep, višina sredstev, predmet pod-
pore, upravičenci, upravičeni stroški

Druge vrste pomoči – Štipendiranje bo-
dočih prevzemnikov kmetij

Okvirna višina razpisanih sredstev je 
16.930 EUR (proračunska postavka 11412).

Predmet podpore:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja 

novih znanj in novih tehnologij kmetijske 
pro izvodnje in podporo mladim prevzemni-
kom kmetij. Finančna pomoč pri izobraže-
vanju rednih dijakov, študentov kmetijskih 
in gozdarskih strok iz Občine Sevnica, ki 
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bodo po končanem šolanju ostali in delali na 
domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v 

Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev v 
Občini Sevnica,

– upravičenec je lahko le eden iz posa-
meznega kmetijskega gospodarstva,

– štipendija se dodeli izključno za prvi 
vpis v letnik (v primeru ponavljanja letnika, 
prijavitelj ni upravičen do dodelitve sred-
stev).

Upravičenci predložijo naslednjo doku-
mentacijo:

– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kme-
tije,

– potrdilo o rednem vpisu v redni izobra-
ževalni program,

– kopijo zadnjega šolskega spričevala 
oziroma potrdilo o opravljenem letniku,

– potrdilo Centra za socialno delo, da 
vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške 
štipendije (potrdilo pridobi Občina Sevnica),

– potrdilo o katastrskem dohodku lastni-
ka kmetije za predhodno leto,

– kopija zadnjega računalniškega izpisa 
subvencijskih obrazcev.

Bruto intenzivnost pomoči:
V šolskem letu 2012/2013 bo znašala šti-

pendija na upravičenca do 170 EUR meseč-
no, in sicer se bo izplačevala 12 mesecev.

Upravičenci do sredstev so:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., 

V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske 
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij 
s sedežem na območju občine Sevnica.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo 

prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz 
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi 
dohodki na družinskega člana.

VI. Rok za predložitev prijav in na-
čin predložitve

Razpis je odprt do 19. 10. 2012.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpo-

zneje do vključno 19. 10. 2012 na naslov: 
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti 
oddane s priporočeno pošto najpozneje do 
19. 10. 2012 (datum poštnega žiga na dan 
19. 10. 2012).

Prijave morajo biti oddane v zaprti ku-
verti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in 
označeni z oznako: »Ne odpiraj javni razpis 
– štipendije«.

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno 
ali ne bodo oddane v skladu s temi navodili, 
bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Sevnica. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih 
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili 
navedeni v javnem razpisu.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo ustre-
zale pogojem iz tega razpisa, bodo s skle-
pom zavržene oziroma zavrnjene in ne 
bodo obravnavane v postopku dodelitve 
sredstev.

Občina Sevnica izda sklep o višini odo-
brenih sredstev, zoper katerega se lahko 
upravičenci pritožijo pri županu v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Odločitev župana je do-
končna.

Po pravnomočnosti sklepov se upravi-
čence pozove k podpisu pogodbe, s katero 
se podrobneje opredelijo medsebojne obve-
znosti pogodbenih strank.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni 
od datuma odpiranja prijav.

Dodeljena sredstva bodo izplačana pra-
viloma v letu 2012 in 2013, v skladu s pred-
pisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora po izplačilu zadnje 

štipendije dostaviti potrdilo o uspešno opra-
vljenem letniku. V primeru ponavljanja le-
tnika, se upravičenec ne more prijaviti na 
naslednji javni razpis oziroma se njegova 
vloga ne obravnava.

V primeru pridobitve sredstev na pod-
lagi navedb neresničnih podatkov v vlogi 
ali na podlagi neverodostojne dokumentaci-
je, mora prejemnik prejeta sredstva vrniti v 
celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. 
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve 
drugih sredstev po tem pravilniku za nasle-
dnji dve leti.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagate-
lji dvignejo razpisno dokumentacijo: brez-
plačna razpisna dokumentacija je od dneva 
objave do izteka prijavnega roka doseglji-
va na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku za-
interesirani lahko dvignejo na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti 
Kuzmički, tel. 07/81-61-233, e-pošta: vla-
sta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maji Šu-
šterič, tel. 07/81-61-205, e-pošta: maja.su-
steric@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan 
v času od 8. do 12. ure.

Občina Sevnica

Št. 352-0018/2012 Ob-4119/12
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega 

zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 
47/06, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 
– ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 126/07, 
65/08 in 08/10), Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 03/07 – ZSV-UPB2, 
41/07, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZU-
PJS), Pravilnika o merilih za ugotavljanje 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb 
(Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05), Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje najemnin v ne-
profitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 
in 62/10 – ZUPJS), na podlagi določil 3. in 
6. točke Pogodbe o soinvestiranju pri za-
gotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj 
z dne 29. 6. 2006, sklenjene med Stano-
vanjskim skladom Republike Slovenije, jav-
nim skladom, Poljanska cesta 31, Ljub ljana 
in Občino Črna na Koroškem, Center 101, 
2393 Črna na Koroškem, Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 
cesta 31, Ljub ljana in Občina Črna na Koro-
škem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem 
objavljata

javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

I. Predmet razpisa
1.1. Občina Črna na Koroškem v svojem 

imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije, 

javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) 
na podlagi razpolagalne pravice za prazna 
stanovanja razpisuje oddajo dveh neprofi-
tnih stanovanj v najem oziroma druga more-
bitna druga sproščena oziroma izpraznjena 
stanovanja na območju občine v času ve-
ljavnosti tega razpisa.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni 
listi:

– lista A za stanovanja, predvidena za 
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na 
socialne razmere po 9. členu Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v na-
jem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 
11/09 in 81/11, v nadaljevanju: pravilnik) 
oproščeni plačila lastne udeležbe in var-
ščine;

– lista B za stanovanja predvidena za 
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na 
določila 9. člena oziroma pravilnika iz pred-
hodne alineje zavezanci za plačilo lastne 
udeležbe in varščine.

Od razpisanega števila stanovanj sta na 
razpolago:

– stanovanje št. S25, ki leži v pritličju 
stanovanjske stavbe na naslovu Rudarjevo 
32, Črna na Koroškem, v velikosti 41,54 m2, 
primerno za potrebe invalida;

– stanovanje št. 02, ki se nahaja v več-
stanovanjski stavbi na naslovu Center 25, 
Črna na Koroškem, površine 66,82 m2.

Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v 
okviru liste A (oproščeni plačila lastne ude-
ležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci 
za plačilo lastne udeležbe in varščine), od-
visno od dohodka gospodinjstva. Kolikor bo 
število prosilcev za stanovanja namenjena 
prosilcem z liste B manjše od razpisanega 
števila stanovanj, se preostala stanovanja 
dodelijo ostalim upravičencem z liste A.

Stanovanji sta predvideni na lokaciji Ru-
darjevo 32 in Center 25 v Črni na Koroškem.

Lastnik stanovanj je Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 
cesta 31, Ljub ljana. Najemniki bodo naje-
mne pogodbe sklepali z lastnikom neprofi-
tnega stanovanja, oddanega v najem.

1.2. Najemnina za dodeljeno nepro-
fitno stanovanje bo določena na podlagi 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje na-
jemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencioni-
ranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 
142/04, 99/08 in 62/10-ZUPJS), kar pome-
ni, da se najemnina obračunava po 4,68 % 
od vrednosti stanovanja oziroma na pod-
lagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje 
stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko 
uveljavljajo pravico do znižane neprofitne 
najemnine v skladu z uredbo, citirano v 
prejšnjem odstavku oziroma predpisom, 
veljavnim v času trajanja najemnega raz-
merja.

Za povprečno veliko dvosobno stanova-
nje, v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 toč-
kami, znaša najemnina v mesecu januarju 
2012, izračunana na podlagi navedenih ve-
ljavnih predpisov 180,52 EUR.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja 
ima pravico vsakih pet let od najemnika zah-
tevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev neprofitnega stano-
vanja. Če najemnik ni več upravičen do ne-
profitnega stanovanja, se najemna pogodba 
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno 
stanovanje po merilih in postopku, določe-
nim s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem.
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Število članov  
gospodinjstva

Površina stanovanja  
brez plačila varščine – lista A

Površina stanovanja  
s plačilom varščine – lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj 
bodo upoštevani naslednji površinski nor-
mativi:

Za vsakega nadaljnjega člana gospo-
dinjstva se površine spodnjega in gornjega 
razreda povečajo za 6 m2.

II. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za dodelitev neprofitnih 

stanovanj v najem so popolnoma poslovno 
sposobni državljani Republike Slovenije, ki 
imajo stalno prebivališče na območju Obči-
ne Črna na Koroškem.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem so tudi:

– ženske in ženske z otroki, žrtve družin-
skega nasilja, ki imajo začasno bivališče v 
materinskih domovih in zatočiščih – varnih 
hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam 
kaznivih dejanj na območju zgoraj navede-
nih občin;

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo 
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge 
osebe, ne glede na kraj stalnega prebivali-
šča, če imajo v zgoraj navedenih občinah, 
možnosti za zaposlitev ali imajo zagoto-
vljeno pomoč druge osebe in zdravstvene 
storitve;

– najemniki v stanovanjih, odvzetih 
po predpisih o podržavljenju – prejšnji ime-
tniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo 
splošne pogoje do dodelitve neprofitnega 
stanovanja po pravilniku.

2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve 
neprofitnega stanovanja, če dohodki njiho-
vih gospodinjstev v letu 2011 ne presegajo v 
točki 2.3. določenih odstotkov od povprečne 
neto plače v državi, ki je v letu 2011 znašala 
987,34 EUR.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, 
kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandi-
dirajo za stanovanja po listi A – (oproščeni 
plačila lastne udeležbe in varščine).

2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki 
so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila lastne udeležbe in varšči-
ne – lista A in na prosilce, ki so zavezani k 
plačilu lastne udeležbe in varščine – lista B

Povprečna neto plača v 
Sloveniji v letu 2010 (v €) LISTA A LISTA B

987,34
 %

Meja dohodka v €  % Meja dohodka v €

Velikost gospodinjstva do od do nad do

1 – člansko 90 % 888,61 90 % 200 % 888,61 1.974,68

2 – člansko 135 % 1.332,91 135 % 250 % 1.332,91 2.468,35

3 – člansko 165 % 1.629,11 165 % 315 % 1.629,11 3.110,12

4 – člansko 195 % 1.925,31 195 % 370 % 1.925,31 3.653,16

5 – člansko 225 % 2.221,52 225 % 425 % 2.221,52 4.196,20

6 – člansko 255 % 2.517,72 255 % 470 % 2.517,72 4.640,50
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ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA VREDNOST DRUGEGA PREMOŽENJA – 40 % (v €)

1 – člansko 15.148,80

2 – člansko 18.515,20

3 – člansko 23.564,80

4 – člansko 27.604,48

5 – člansko 31.980,80

6 – člansko 35.347,20

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 
2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stano-
vanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinj-
stva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s 
prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B 
pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

2.4. Upravičenci za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem morajo poleg navedenih 
pogojev izpolnjevati še naslednje splošne 
pogoje:

– da mesečni dohodki prosilčevega go-
spodinjstva v letu 2011 ne presegajo gornje 
meje določene v točki 2.3. tega razpisa;

– da prosilec ali kdo izmed članov go-
spodinjstva ni najemnik neprofitnega sta-
novanja, oddanega za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stav-
be, ki ne presega vrednosti 40 % primerne-
ga stanovanja, razen če je stanovanje ali 
stanovanjska stavba po zakonu oddana v 
najem za nedoločen čas, z neprofitno na-
jemnino;

– da prosilec ali kdo izmed članov go-
spodinjstva ni lastnik drugega premoženja, 
ki presega 40 % vrednosti primernega sta-
novanja.

2.4.1. Glede na število članov gospodinj-
stva vrednost drugega premoženja ne sme 
presegati naslednjih zneskov:

Za vsakega nadaljnjega člana se površi-
na lastniškega stanovanja poveča za 3 m², 
vrednost lastniškega stanovanja se poveča 
za 1.514,88 EUR, najvišja vrednost drugega 
premoženja pa se poveča za 2.019,84 EUR.

Glede lastništva premoženja prosilca in 
ostalih članov gospodinjstva, ki z njim stal-
no prebivajo, se v premoženje ne všteva 
vrednost poslovnih prostorov in opreme do 
celotne vrednosti primernega stanovanja, 
kolikor gre za dejavnost, s katero se prosi-
lec preživlja.

Kolikor gre za prosilca invalida oziroma 
družino z invalidnim članom, se ob predlo-
žitvi ustreznih dokazil do celotnih dohodkov 
gospodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid 
prejema za nakup določenih pripomočkov, ki 
jih potrebuje zaradi invalidnosti.

Kolikor gre za prosilca/prosilko oziroma 
prosilca/prosilko z otrokom, žrtev družinske-
ga nasilja, ki zaradi nasilja v družini ne more 
koristiti pravice do solastniškega deleža na 
stanovanju ali stanovanjskih hiši, se obseg 
stanovanjskega premoženja posebej evi-
dentira in upošteva pri odločitvi občine o 
času najema in višini najemnine.

2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve 

stanovanjskega zakona v letu 1991 že do-
deljeno družbeno stanovanje in so po skle-
pu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;

– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, 
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča 
odpovedana iz krivdnih razlogov.
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III. Kriteriji in merila za ocenjevanje sta-
novanjskih in socialnih razmer prosilcev

3.1. Prednostna lista upravičencev za od-
dajo neprofitnih stanovanj v najem bo sesta-
vljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pra-
vilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem (Uradni list RS, št. 14/04,34/04,62/06, 
11/09 in 81/11).

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, 
se v skladu s 6. členom pravilnika upošte-
vajo še naslednje prednostne kategorije 
prosilcev:

1. mlade družine in mladi,
2. družine z večjim številom otrok,
3. invalidi in družine z invalidnim članom,
4. družina z manjšim številom zaposlenih 

(3 članska družina in samo en zaposlen),
5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so 

brez stanovanja ali podnajemniki,
6. ženske in ženske z otroki, žrtve dru-

žinskega nasilja.
Skladno z določili 4. člena pravilnika, raz-

pisnik določa še dodatne pogoje in sicer: 
stalnost bivanja v Občini Črna na Koroškem, 
ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upra-
vičeni do točkovanja dobe bivanja in sicer:

Stalno bivanje v Občini Črna na Koro-
škem:

nad 5 do 10 let – 20 točk,
nad 10 do 15 let – 40 točk,
nad 15 do 20 let – 60 točk,
nad 20 let – 90 točk.
Doba stalnega bivanja se točkuje na 

podlagi potrdila Upravne enote Ravne na 
Koroškem, Krajevni urad Črna na Koro-
škem, Center 101, Črna na Koroškem.

3.2. Prednostne kategorije prosilcev in 
dodatni pogoji se za posamezno listo A ozi-
roma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:

V primeru, da več prosilcev doseže ena-
ko število točk, imajo prednost upravičenci z 
daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Črna 
na Koroškem.

I. Lastna udeležba
Lastna udeležba so vračljiva denarna 

sredstva najemnika, ki jih je zavezan pri-
spevati upravičenec pred oddajo stanova-
nja. Lastno udeležbo so zavezani plačati 
upravičenci, katerih dohodek presega mejo 
dohodka, določeno v 9. členu pravilnika 
(upravičenci po listi B).

Višina lastne udeležbe znaša največ 
10 % vrednosti neprofitnega stanovanja, 

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B

1. mlade družine (nobeden od staršev več kot 35 let, vsaj en otrok) 60 60

1.1 mladi (ne več kot 30 let) 30 30

2. družina z večjim številom otrok – najmanj trije otroci 60 60

3. invalidi in družine z invalidnim članom 100 100

4. družina z manjšim številom zaposlenih (3 članska družina in samo 1 zaposlen) 60 60

5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki  
(moški 13 let, ženske 12 let) 100 100

6. ženske in ženske z otroki žrtve družinskega nasilja 100 100

DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B

* Izobrazba (visoka, univerzitetna, magisterij, doktorat) / 50, 60, 70, 80

* Udeležba na prejšnjih razpisih 50, 60 50, 60
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izračunane po pravilniku iz 116. člena Sta-
novanjskega zakona, brez vpliva lokacije.

(npr. za stanovanje v velikosti 55 m2, toč-
kovano s 320 točkami znaša v mesecu janu-
arju 2011 lastna udeležba 4.628,80 EUR).

Lastna udeležba se najemniku nepro-
fitnega stanovanja vrne po 10 letih, z 2 % 
obrestno mero. Podrobnejši pogoji v zvezi 
s plačilom in vračilom lastne udeležbe se 
določijo z medsebojno pogodbo med naje-
modajalcem in upravičencem do dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem.

Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno 
udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v na-
jem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali 
v postavljenem roku ne plača lastne ude-
ležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev 
stanovanja.

II. Varščina
Varščina so denarna sredstva, ki so ob 

morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja 
potrebna za vzpostavitev stanovanja v sta-
nje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe 
stanovanja. Višina varščine znaša tri me-
sečne najemnine za stanovanje, ki se dode-
ljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna 
ob prenehanju najemnega razmerja. Varšči-
no so zavezani plačati upravičenci, kateri 
dohodek presega mejo, določeno v 9. členu 
pravilnika (upravičenci po listi B pred odda-
jo stanovanja v najem) Podrobnejši pogoji 
v zvezi s plačilom in vračilom varščine se 
opredelijo v najemni pogodbi.

III. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za 

dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvi-
gnejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo 
na razpis od 14. 9. 2012, na naslovu Občina 
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna 
na Koroškem, vsak delovni dan.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni pla-
čati upravno takso v višini 50 točk za vlogo 
(4,54 EUR) in 200 točk (18,12 EUR) za iz-
dajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne 
tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT, Ura-
dni list RS, št. 106/10 – UPB5), kar znaša 
22,66 EUR.

Upravna taksa v znesku 22,66 EUR se 
plača s plačilnim nalogom na račun števil-
ka: IBAN SI56 012164160309120, sklic na 
št.: SI11 75159-7111002 – Občinske uprav-
ne takse, katerega fotokopijo se nalepi na 
vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženj-
skih razmerah lahko zahtevajo oprostitev 
plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane 
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih 
taksah: da so prejemniki denarne pomoči 
kot edinega vira preživljanja, da so pre-
jemniki denarnega dodatka po predpisih 
socialnega varstva ali da so prejemniki na-
domestila za invalidnost po predpisih, ki 
urejajo varstvo odraslih telesno in duševno 
prizadetih oseb. Status dokažejo s pravno-
močno odločbo Centra za socialno delo ali 
drugimi dokazili.

Prosilci morajo oddati vloge z vsemi do-
kazili do vključno 1. 10. 2012 osebno v tajni-
štvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 
2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po 
pošti na isti naslov s pripisom: »Ne odpiraj – 
Javni razpis – Neprofitna stanovanja«.

Vloge oddane po pošti se bodo štele kot 
pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvi-
dno, da so bile oddane do vključno 1. 10. 
2012.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, 
bo pozvan, da vlogo v določenem roku do-
polni z manjkajočimi listinami. Vloge prosil-

cev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo 
s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stano-
vanj v najem morajo prosilci priložiti nasle-
dnje listine navedene pod tč. 1 do 6, druge 
listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo 
dodatne točke:

1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih 
in socialno-zdravstvenih razmer;

2. izjavo o morebitnih neobdavčljivih 
dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih 
izplačevalcev za koledarsko leto pred raz-
pisom (za vlagatelja in polnoletne člane go-
spodinjstva);

3. izjavo o premoženjskem stanju prosil-
ca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh 
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih 
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in 
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovo-
ljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri 
drugih upravljavcih zbirk podatkov;

4. potrdilo o skupnem neto dohodku 
gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011 (za dohodek se štejejo vsi 
prejemki, ki so vir dohodnine: osebni do-
hodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz 
dela prek Študentskega servisa, invalidni-
na, nadomestilo za brezposelne, denarna 
socialna pomoč itd.) z navedbo dobe za-
poslitve. Kot dohodek se NE šteje dodatek 
za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za 
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek 
za nego otroka, stroški prevoza na delo in 
prehrane med delom, štipendije, dohodki od 
občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo 
posledic nesreče itd;

5. dokazila o vseh izplačanih neto plačah 
v letu 2012, če v koledarskem letu 2011 ni 
imel dohodkov iz delovnega razmerja;

6. veljavno dokazilo o stanovanjskem 
statusu: najemna ali podnajemna pogodba 
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni 
sklenjena;

7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, 
kolikor je prosilec že imel v najemu neprofi-
tno stanovanje;

8. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, 
njegovega zakonskega ali izvenzakonske-
ga partnerja oziroma drugega družinskega 
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);

9. potrdilo o zaposlitvi in skupni delovni 
dobi, ki jo izda delodajalec. Za nezaposle-
nega prosilca, njegovega zakonca ali izven-
zakonskega partnerja oziroma drugega dru-
žinskega člana, na dan objave razpisa, izda 
potrdilo Zavod RS za zaposlovanje, ki izda 
tudi potrdilo o skupni delovni dobi;

10. dokazilo o kvaliteti bivanja – stano-
vanje ovrednoteno z največ 150 točkami po 
sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih 
ter sistemu točkovanja ali, ki so ovrednotena 
z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih 
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stano-
vanjskih stavb (točkovalni zapisnik ali opis 
kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, 
kletno, dotrajane instalacije, ipd.);

11. utesnjenost v stanovanju – kolikor 
gre za prosilca, ki stanuje pri starših ali 
sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o 
površini dela stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma 
v souporabi;

12. kopijo poročnega lista oziroma notar-
sko overjene izjave o obstoju izvenzakonske 
skupnosti;

13. kopijo izpiska iz rojstne matične knji-
ge za vsakega otroka;

14. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so 
starejši od 15 let;

15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosil-
ca (fotokopija diplome, spričevala, drugo: 
listinam izdanim v tujini mora biti priloženo 
mnenje o priznavanju in vrednotenju izo-
braževanja);

16. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
17. odločbo socialne službe o ločenem 

življenju roditeljev in mladoletnih otrok za-
radi neprimernih stanovanjskih razmer (rej-
ništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so 
razlog oddaje neprimerne stanovanjske 
razmere);

18. dokazilo o statusu roditelja, ki sam 
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da 
je preživnina neizterljiva oziroma dokazilo, 
da uveljavlja preživnino preko preživninske-
ga sklada;

19. potrdilo ustrezne institucije, če je pro-
silec ali njegov ožji družinski član, ki bo z 
njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, 
trajno vezana na uporabo invalidskega vo-
zička ali trajno pomoč druge osebe;

20. dokazilo o invalidnosti I. kategorije 
(odločba Centra za socialno delo, Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
oziroma Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje RS);

21. zdravniško potrdilo osebnega zdrav-
nika, s katerim se dokazujejo trajna obole-
nja prosilca ali družinskih članov, pogojena 
s slabimi stanovanjskimi razmerami (iz po-
trdila mora biti razvidno, da sam prosilec 
ali kateri od ostalih družinskih članov bo-
leha za kronično boleznijo zgornjih dihal 
ali astmo);

22. odločba o razvrstitvi otroka, mlado-
stnika ali mlajše polnoletne osebe glede na 
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 
telesno motnjo ali izvid in mnenje speciali-
stične pediatrične službe;

23. strokovno mnenje centra za social-
no delo ter vladnih in nevladnih organizacij 
(materinski domovi, zatočišča – varne hiše, 
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih 
dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z 
otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;

24. izjavo o sodelovanju na prejšnjih raz-
pisih.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega sta-
tusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od 
objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stal-
nem prebivališču in številu članov gospo-
dinjstva bo pridobil občinski organ neposre-
dno od pristojnega državnega organa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži 
in jih po izteku razpisnega roka udeležen-
cem razpisa ne vrača.

IV. Splošne določbe
Strokovna služba občine bo preverjala 

pravočasnost prispelih vlog in njihovo po-
polnost ter sedanje stanovanjske razmere 
prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo 
razmere, ki so obstajale v času oddaje vlo-
ge in so navedene v vlogi. Kasnejših spre-
memb se ne upošteva.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo pro-
učila utemeljenost pravočasnih in popolnih 
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za 
oblikovanje prednostne liste za oddajo ne-
profitnih stanovanj in dokumentiranih poi-
zvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in 
organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere 
prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se 
ta opravi nenapovedano in le pri tistih ude-
ležencih, ki bodo na podlagi predložene li-
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stinske dokumentacije zbrali največje število 
točk glede na število razpisanih stanovanj.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec 
podal neresnične podatke, ni upravičen do 
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem 
in se ne uvrsti na prednostno listo.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo 
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno 
listo in sicer po številu zbranih točk. Če se 
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci 
razpisa z enakim številom točk glede na 
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki 
so določene v obrazcu, imajo prednost pri 
dodelitvi neprofitnega stanovanja upravičen-
ci z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini 
Črna na Koroškem.

Udeležencem razpisa bodo vroče-
ne odločbe o uvrstitvi oziroma ne-uvrstitvi 
na prednostno listo upravičencev. Če se 
posamezni udeleženec razpisa ne strinja 
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po pre-
jemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na 
razpisnika. O pritožbi odloči v roku 60 dni 
župan občine. Odločitev župana o pritožbi 
je dokončna.

Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili 
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, bo javno objavljen na 
enak način kot razpis najpozneje v roku 
6 mesecev po zaključku razpisa.

Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena 
najemna razmerja za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, 
ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno 
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k skle-
nitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz 
seznama upravičencev.

Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upo-
števajoč prednostni vrstni red po posame-
znih seznamih odvisno od oblike družine in 
velikosti razpoložljivih stanovanj.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo 
razpisnik ponovno preveril, če udeleženec 
razpisa še izpolnjuje merila za upraviče-
nost do dodelitve neprofitnega stanovanja 
v najem. V primeru bistvenih sprememb, 
ki vplivajo na upravičenost, se lahko po-
stopek obnovi in prosilca črta iz seznama 
upravičencev.

Vse informacije lahko dobite oseb-
no na sedežu Občine Črna na Koroškem, 
vsak delovni dan od 8. do 14. ure in na 
tel. 02/870-48-13 (Jasmina Omerović).

Občina Črna na Koroškem
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Št. 900-3/2012-170 Ob-4094/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organi-
zatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor – garaža, v izmeri 24,00 m2, na na-
slovu Parmova ulica 20 v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 2636-3465-1, v k.o. 2636 – Be-
žigrad. Garaža se nahaja skrajno desno v 
pritličju garažnega niza na naslovu Parmova 
ulica 20 v Ljub ljani. Predmetna nepremič-
nina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2012.

Izklicna cena: 13.690,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin.
2.2. Predmet javne dražbe so pisarni-

ški poslovni prostori z oznako P01, v sku-
pni izmeri 169,84 m2, v pritličju in prvem 
nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe 
Gosposka 4 v Ljub ljani, ID 11, k.o. 1728 
Ljub ljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. 
št. *229. Predmetni poslovni prostori so 
zasedeni z najemnikom, ki ima z najemo-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa 
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti 
najemodajalca po najemni pogodbi. Nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2012.

Izklicna cena: 494.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin.
2.3. Predmet javne dražbe so storitveni 

poslovni prostori z oznako P02, P04, v sku-
pni izmeri 82,56 m2, v pritličju stanovanjsko 
poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljub ljani, 
ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljub ljana-mesto, št. 
stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni 
poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, 
ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z 
dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravi-
ce in obveznosti najemodajalca po najemni 
pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izklicna cena: 207.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin.
2.4. Predmet javne dražbe so prazni po-

slovni prostori z oznako P03, v skupni izmeri 
37,77 m2, v pritličju stanovanjsko poslovne 
zgradbe Gosposka 4, v Ljub ljani, ID 2, k.o. 

1728 Ljub ljana-mesto, št. stavbe 1728-121, 
parc. št. 229. Nepremičnina je vključena v 
prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2011.

Izklicna cena: 81.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin.
2.5. Predmet javne dražbe je parkirno 

mesto št. 64, v izmeri 13,66 m2, v 1. kleti, 
v podzemnem garažnem objektu na naslo-
vu Povšetova 37, v soseski Nove Poljane, 
z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, 
k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Predmetna nepremičnina v času prodaje ni 
zasedena z najemnikom.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je parkirno 

mesto št. 63, v izmeri 14,53 m2, v 1. kleti, 
v podzemnem garažnem objektu na naslo-
vu Povšetova 37, v soseski Nove Poljane, 
z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, 
k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Predmetna nepremičnina v času prodaje ni 
zasedena z najemnikom.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor št. 7, v izmeri 32,58 m2, ki se nahaja 
v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe 
Tržaška 22, v Ljub ljani, parc. št. 124/24, z 
ID oznako nepremičnine 2679-1401-7, k.o. 
2679 Gradišče II. Zemljiško knjižno stanje je 
urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina 
je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno 
občino Ljub ljana sklenjeno najemno raz-
merje za nedoločen čas, drugih bremen je 
prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemo-
dajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina 
se prodaja brez opreme, ki se nahaja v po-
slovnem prostoru.

Izhodiščna cena: 49.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe je garaža, v 

I. etaži, v izmeri 12,42 m2, v triplex garažni 
stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, sto-
ječi na parc.št. 1323, z ID oznako nepremič-
nine 1730-1197-118, k.o. Moste.

Zemljiško knjižno stanje je urejeno v ko-
rist prodajalca. Nepremičnina je zasedena 
z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljub-
ljana sklenjeno najemno razmerje za nedo-
ločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec 
bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse 
pravice in obveznosti najemodajalca po na-
jemni pogodbi.

Izklicna cena: 8.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 

višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v 

obliki notarskega zapisa.

4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, 
ki bo ponudil najvišjo ceno.

4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku 
roka za uveljavitev predkupne pravice bo z 
najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogod-
ba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal 
pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil 
in ima Mestna občina Ljub ljana pravico za-
držati vplačano varščino.

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini v pristojni zemljiški knjigi.

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepre-
mičnin, vse stroške notarja (notarski zapis 
pogodbe, overitev podpisov pri notarju) ter 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svo-
je ime in v svojo korist v zemljiški knjigi po 
vzpostavitvi etažne lastnine.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 000-431000 v 30 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izsta-
vitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 4. 10. 

2012 na sedežu Mestne občine Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 15, z začetkom 
ob 11. uri, in sicer po naslednjem zaporedju:

– poslovni prostor pod točko 2.1. – Par-
mova 20, ob 11. uri,

– poslovni prostor pod točko 2.2. – Go-
sposka 4, ob 11.20,

– poslovni prostor pod točko 2.3. – Go-
sposka 4, ob 11.40,

– poslovni prostor pod točko 2.4. – Go-
sposka 4, ob 12. uri,

– poslovni prostor pod točko 2.5. – Po-
všetova 37, ob 12.20,

– poslovni prostor pod točko 2.6. – Po-
všetova 37, ob 12.40,

– poslovni prostor pod točko 2.7. – Trža-
ška 22, ob 13. uri,

– poslovni prostor pod točko 2.8. – Kaju-
hova/Toplarniška, ob 13.20.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 
7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje do-

mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se 
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o 
njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nana-
šati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri 
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika 
javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra 
(samo za pravne osebe) oziroma priglasi-
tveni list (za samostojne podjetnike), ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se pri-

Javne dražbe



Stran 2084 / Št. 69 / 14. 9. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

javi fizična oseba, samostojni podjetnik ter 
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa overjeno kopijo listine.

7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predku-

pni upravičenci morajo do začetka javne 
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % 
izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 000-431000, z navedbo »plačilo 
varščine – javna dražba za poslovni pro-
stor pod točko______________na naslovu 
____________«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejše-
mu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim 
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa 
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in podatke o nepremič-
ninah na naslovu Parmova 20 v Ljub ljani 
in Gosposka 4 v Ljub ljani dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna upra-
va, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-11-34, elektronski naslov: mari-
na.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba je 
Marina Anžur. Ogled posamezne nepremič-
nine in dokumentacije v zvezi z nepremič-
nino je možen po predhodnem dogovoru.

Dodatne podrobnejše informacije o po-
gojih javne dražbe in podatke o nepremič-
ninah na naslovu Povšetova 37, Tržaška 22 
in Kajuhova/Toplarniška dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna upra-
va, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: miha-
ela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je 
Mihaela Topolovec Šiker. Ogled posame-
zne nepremičnine in dokumentacije v zvezi 
z nepremičnino je možen po predhodnem 
dogovoru.

Ogled nepremičnine na naslovu Trža-
ška 22 v Ljub ljani bo možen dne 20. 9. 2012, 
ob 10. uri.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki 

ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je 

končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati, dokler ni končan zapi-
snik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija 
za pridobivanje, razpolaganje in upravlja-
nje s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana v skladu z Uredbo o stvarnem pre-
moženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po-
sla brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vpla-
čano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr-
nitve-objave/.

Mestna občina Ljubljana

Št. 7113-0002/2012 Ob-4095/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevni-

ca na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
30. do 34. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 
111. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 63/11, 103/11) ter sklepa Občin-
skega sveta Občine Sevnica z dne 11. 4. 
2012, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Sevnica 

in k.o. Žurkov Dol
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: 

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sev-
nica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210.

2. Opis predmeta prodaje

Parc. št. k.o. Površina m² Vrsta rabe Izklicna cena
v €

*241

Sevnica

79 stavbišče 3.219,00

1130/3 291 travnik 222,79

1130/5 11.079 njiva 9.895,76

1131/1 1.985 pašnik 2.532,86

1193/1 12.975 gozd 6.518,96

1194 3.525 gozd 1.771,05

190

Žurkov Dol

7.211 gozd 3.622,99

201/2 360 pašnik 516,78

202/1 3.273 njiva 3.341,08

202/2 234 pašnik 179,15

V naravi nepremičnine predstavljajo 
kmetijsko in gozdno zemljišče – manjšo 
kmetijo na koncu Florjanske ulice – Gline 
Jame v Sevnici. Kmetijsko zemljišče leži 
v okviru kompleksa zemljišč ob kozolcu – 
dolenjski toplar, ki stoji na parc. št. *241, 
k.o. Sevnica. Parcele so po namenski rabi 
opredeljene v območju kmetijskih zemljišč in 
lesno pro izvodnega gozda.

3. Izklicna cena: izklicna cena za po-
samezne parcele je navedena pod točko 
2. Cena ne vključuje zakonsko določenega 
davka na promet nepremičnin (2 %).

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 50,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na tran-

sakcijski račun Občine Sevnica, 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, na podlagi izdanega računa.

Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina 
lahko plača v več obrokih. V tem primeru 
mora kupec neplačani del kupnine ustrezno 
zavarovati, in sicer pravna oseba z nepre-
klicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi 
poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z 
ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.

Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastnin-
ske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go upravljavec nepremičnine izroči po preje-
mu celotne kupnine.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne po-
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ravna kupnine na določen način in v dolo-
čenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu 
kupnine v celoti se bo kupcu nepremični-
na izročila v posest ter bo vložen predlog 
za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški 
knjigi.

6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna 
pogodba. Po zaključku javne dražbe se 
objavi ponudba na oglasni deski Upravne 
enote Sevnica v skladu z Zakonom o kmetij-
skih zemljiščih. Po preteku roka za sprejem 
ponudb na upravni enoti se sklene prodaj-
na pogodba s kupcem, ki je uspel na javni 
dražbi in je sprejel ponudbo, in sicer v roku 
petnajstih dni. Prodajno pogodbo pripravi 
Občina Sevnica.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo v ponedeljek, 1. 10. 2012, v sejni sobi 
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z 
začetkom ob 11. uri.

8. Varščina: dražitelji morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino v znesku 
10 % vrednosti izklicne cene za posamezne 
parcele, za katere so zainteresirani. Varšči-
na se nakaže na transakcijski račun Občine 
Sevnica, št. 01310-0100008286, odprt pri 
Banki Slovenije, s pripisom »Javna dražba 
– k.o. Sevnica in Žurkov Dol«.

9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje 
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno 
najkasneje v osmih dneh po zaključku jav-
ne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se 
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, orga-
nizator dražbe obdrži varščino.

10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi 
in rok za prijavo

Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali 
pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe 
vplačala varščino in je pred začetkom javne 
dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine 
s priloženo številko računa za primer vračila 
varščine.

Če se bo v imenu ponudnika javne draž-
be udeležil pooblaščenec, mora ta imeti ne-
omejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in ga je podpisala 
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen 
pri upravnem organu ali pri notarju.

11. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu vi-

deno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

Izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe cene ne zvi-
ša pred tretjim izklicem, se šteje, da je spre-
jeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko 
je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno 
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega 
dražitelja se kot uspešnega pozove, da na 
zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je po-
nudil. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, 
je javna dražba neuspešna.

Javno dražbo bo vodila komisija za iz-
vedbo postopka javne dražbe oziroma po-
oblaščena oseba. Župan lahko postopek 
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri če-
mer se dražiteljem povrnejo plačana varšči-
na in izkazani stroški za prevzem razpisne 
dokumentacije.

12. Informacije o podrobnejših pogojih: 
dodatne informacije o pogojih in predme-
tu javne dražbe se lahko pridobijo na se-

dežu Občine Sevnica, vsak delovni dan, 
med uradnimi urami pri Romanu Strlekar-
ju, tel. 07/81-61-269, e-pošta: roman.strle-
kar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 4780-0001/2012 Ob-4111/12
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 

Rogatec, objavlja na podlagi 20. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), v skladu s 30. členom Ured-
be o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12), Odlokom o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 8/11 in 107/11) ter Načrtom ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Roga-
tec za leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja jav-
ne dražbe: Občina Rogatec, Pot k ribni-
ku 4, 3252 Rogatec, matična številka: 
5883938000, ID za DDV: SI 47348429.

2. Opis predmeta prodaje:
– stanovanje številka 8 na parc. 

št. 1041/4, k.o. Rogatec, z neto tlorisno po-
vršino 52,46 m², vpisano v zemljiško knjigo 
pod ID 5907490, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih delih in napravah 
stavbe. Stanovanje se nahaja v prvem nad-
stropju poslovno-stanovanjskega objekta, 
na naslovu Strmolska ulica 6 v Rogatcu 
in obsega kuhinjo 4,46 m2, sobo 17,68 m2, 
sobo 9,74 m2, predsobo 4,26 m2, kopalnico 
5,21 m2 in klet 11,11 m2. Uporabna površina 
stanovanja znaša 41,35 m2, ostala kvadra-
tura predstavlja skladiščni prostor v kleti, s 
posebnim vhodom. Stanovanje je prosto. 
Etažna lastnina je vzpostavljena.

V skladu z določili prostorskih aktov Ob-
čine Rogatec, se objekt nahaja v območju 
z oznako MS – SC1, to je območje urbanih 
središč, namenjeno opravljanju osebnih 
storitev, trgovinskih dejavnosti, hotelskih 
in podobnih storitev ter stanovanjski de-
javnosti.

Poslovno-stanovanjski objekt se nahaja 
v območju trškega jedra Rogatec, ki je v 
skladu z Odlokom o razglasitvi naselbinske-
ga območja Rogatec za kulturni spomenik 
(Uradni list RS, št. 75/96) razglašen kot kul-
turni spomenik. Vsak gradbeni poseg v pro-
storih in na zunanjščini stavbe je potrebno 
izvajati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Celje.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnega stvarnega premoženja. Prodajna 
pogodba bo sklenjena z najugodnejšim 
dražiteljem v roku 15 dni po končani javni 
dražbi.

4. Izklicna cena in najnižji znesek vi-
šanja: izklicna cena za nepremičnino, ki 
je predmet prodaje: 19.600,00 EUR, najniž-
ji znesek višanja pa 500,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj (kupec) je dolžan 

plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve pro-
dajne pogodbe, na transakcijski račun orga-
nizatorja javne dražbe (prodajalca). Plačilo 
celotne kupnine v določenem roku, je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še 
davek na promet nepremičnin, stroške no-
tarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime v zemljiški 
knjigi.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v Občini Rogatec, Pot k ribni-
ku 4, 3252 Rogatec, v sejni sobi v prvem 
nadstropju, in sicer v sredo, 3. 10. 2012, z 
začetkom ob 9. uri.

7. Varščina
Višina varščine, ki znaša 10 % od izklic-

ne cene, se glasi na znesek 1.960,00 EUR 
in se plača na podračun Občine Rogatec, 
odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, 
z navedbo namena nakazila: »Varščina – 
javna dražba«

Uspelemu dražitelju se bo vplačana var-
ščina vštela v kupnino, ostalim dražiteljem 
pa bo brezobrestno vrnjena, v roku 15 dni 
po končani javni dražbi.

Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pri-
stopijo oziroma pred draženjem odstopijo 
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se 
varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev 
ponuja enako ceno, nepremičnina ni proda-
na, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. 
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina 
zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne 
dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če ku-
pec v določenem roku ne podpiše prodajne 
pogodbe ali ne plača kupnine.

8. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 
in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije postanejo lastni-
ki nepremičnin na ozemlju Republike Slove-
nije in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, 
tako da najkasneje do torka, 2. 10. 2012, 
do 15. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne 
odpiraj, Javna dražba«, na naslov Občina 
Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, 
priporočeno po pošti (katera mora na naslov 
prispeti do določenega datuma in ure) ali 
osebno, predložijo naslednja dokazila:

– dokazilo o plačani varščini za nepre-
mičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno 
številko transakcijskega računa za primer 
vračila varščine;

– fotokopijo osebnega dokumenta (za 
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali dru-
gega registra pravnih oseb oziroma prigla-
sitveni list pri DURS, ki ne smejo biti starejši 
od 30 dni na dan dražbe (za pravne osebe in 
samostojne podjetnike posameznike);

– v primeru, da se v imenu dražitelja jav-
ne dražbe udeleži pooblaščenec, je potreb-
no predložiti notarsko overjeno pooblastilo 
za sodelovanje na javni dražbi, ki se mora 
nanašati na predmet javne dražbe in foto-
kopijo osebnega dokumenta pooblaščenca;

– davčno številko oziroma ID številko za 
DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko.

Organizator pred začetkom javne dražbe 
preveri in potrdi vse pravočasne in pravilne 
prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali po-
gojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.

Na javni dražbi kot dražitelji ne mo rejo 
sodelovati osebe, navedene v drugem od-
stavku 32. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

Javna dražba bo ustna, v slovenskem 
jeziku. Nepremičnina je naprodaj po načelu 
»videno kupljeno«, zato kasnejše pripombe 
ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponu-
di najvišjo ceno. Izklicna vrednost oziroma 
vsaka nadaljnja vrednost se izkliče trikrat.

9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Za-

konom o stvarnem premoženju države in 
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samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12).

Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta 
namen imenuje župan.

Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je 
javna dražba neuspešna.

10. Ustavitev postopka: župan Občine 
Rogatec ali komisija s soglasjem župana, 
lahko do sklenitve pravnega posla, brez ob-
razložitve in brez odškodninske odgovorno-
sti, postopek prodaje ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne plačana varščina, brez 
zamudnih obresti.

11. Informacije in ogled predmeta javne 
dražbe: dodatne informacije v zvezi s prija-
vo in pogoji javne dražbe, kakor tudi infor-
macije v zvezi z ogledom predmeta javne 
dražbe, so na voljo pri Klavdiji Križanec, 
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, 
tel. 03/812-10-28, e-pošta: obcina.roga-
tec.klavdija@siol.net.

Ta javna dražba se objavi v Uradnem li-
stu RS in na spletni strani Občine Rogatec: 
www.rogatec.net.

Občina Rogatec

Št. 2012/000270 Ob-4140/12
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska 

cesta 15, 2311 Hoče, na podlagi Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Odloka 
o proračunu Občina Hoče-Slivnica za leto 
2012 (MUV, št. 27/2011, 15/2012) in Spre-
membe in dopolnitve Letnega načrta ravna-
nja s stvarnim premoženjem Občine Hoče–
Slivnica za leto 2012 (MUV, št. 15/2012) 
objavlja

2. javno dražbo
za prodajo nepremičnine  

v lasti Občine Hoče-Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska 
cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa župan 
Jožef Merkuš (matična št. 1365568000, 
davčna št. 24685844).

II. Predmet prodaje in izklicna cena:
Nezazidano stavbno zemljišče parc. 

št. 620/14, k.o. 699 Hočko Pohorje, v izmeri 
878 m², ID znak 699-620/14-0.

Osnovna namenska raba zemljišča je 
opredeljena kot stavbno zemljišče – uredi-
tveno območje naselij. Podrobnejša namen-
ska raba je opredeljena gručasto strnjena 
naselja.

Zemljišče je prosto stvarnih in finančnih 
bremen.

Izklicna vrednost: 43.900,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-

sek višanja kupnine za vse nepremičnine 
je 500,00 €.

IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe: najuspešnejši dražitelj bo mo-

ral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prej-
šnjega stavka ne podpiše prodajne pogod-
be, se šteje, da je odstopil od nakupa in 
ima Občina Hoče-Slivnica pravico zadržati 
vplačano varščino.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od 

sklenitve prodajne pogodbe na transakcij-
ski račun, ki bo naveden v kupoprodajni 
pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če kupec ne poravna kupnine na 
določen način v določenem roku, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Prenos la-
stninske pravice se opravi po plačilu celotne 
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiško knjižno 
dovolilo po plačilu celotne kupnine.

VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne 
javne dražbe

Javna dražba se bo vršila dne 3. 10. 
2012 ob 15. uri, v prostorih Občine Ho-
če-Slivnica (velika sejna soba), Pohorska 
cesta 15, 2311 Hoče.

Kandidati se morajo 30 min. pred začet-
kom javne dražbe izkazati z dokazili nave-
denimi IX. točko te objave. Če udeleženec 
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma 
ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more 
sodelovati na javni dražbi.

VII. Višina varščine: dražitelji morajo do 
vključno 1. 10. 2012 plačati varščino v višini 
10 % od navedene izklicne cene, in sicer 
na transakcijski račun Občina Hoče-Slivni-
ca št. 01360-0100009425, UJP Slovenska 
Bistrica.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje 
varščine

Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, neuspelim dra-
žiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 
10 dni po opravljeni dražbi.

Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pri-
stopijo oziroma pred draženjem odstopijo, 
se varščina zadrži. Če dva ali več dražite-
ljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo po-
nujajo enako ceno, nepremičnina ni proda-
na, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. 
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina 
zadrži vsem dražiteljem.

Organizator javne dražbe zadrži varščino 
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodaj-
ne pogodbe ali ne plača kupnine.

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

osebe s sedežem na območju RS oziroma 
na območju države članice EU in fizične 
osebe, ki so državljani RS oziroma državlja-
ni države članice EU.

– Pravne osebe morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti izpisek iz sodne-
ga/poslovnega registra oziroma izpisek iz 
registra društev pri upravni enoti (društva) 
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

– Fizične osebe morajo predložiti izpisek 
iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) ozi-

roma fotokopijo dokazila o državljanstvu in 
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) 
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

– Državljani oziroma pravne osebe drža-
ve članice EU morajo predložiti dokazila, ki 
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki 
so enakovredne institucijam, od katerih se 
zahtevajo dokazila za slovenske državljane 
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih do-
kazil – potrdila o plačanih davkih in prispev-
kih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti la-
stno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izja-
vijo, da imajo plačane davke in prispevke.

– Pred pričetkom javne dražbe se morajo 
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varšči-
ne (original) in priložiti celotno številko TRR 
računa (št. banke in št. računa) za primer 
vračila varščine.

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti original pisno no-
tarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in osebni doku-
ment na vpogled.

– Vsa zahtevana dokazila, razen oseb-
nega dokumenta, morajo biti predložena v 
slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša 
od 30 dni.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pi-
sne pripombe ne bodo upoštevane.

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

– Kupec je dolžan plačati davek na do-
dano vrednost in stroške overitve pogodbe. 
Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s 
prenosom lastninske pravice, vključno z no-
tarskimi stroški.

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

– Javna dražba za posamezno nepre-
mičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

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

– Javno dražbo bo izvedla Komisija 
za vodenje postopka prodaje Občine Ho-
če-Slivnica.

XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih jav-

ne dražbe in natančnejše podatke o nepre-
mičnini ter dogovor o možnosti ogleda lah-
ko interesenti dobijo na tel. 02/616-53-12, 
Metka Meglič.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi 
na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, 
www.hoce-slivnica.si, pod rubriko Obrazci 
in razpisi, pododdelek Razpisi.

XII. Ustavitev postopka: župan ali Komi-
sija za vodenje postopka prodaje s soglas-
jem župana lahko do sklenitve pravnega po-
sla brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri 
čemer se dražiteljem povrne plačana var-
ščina, brez zamudnih obresti.

Občina Hoče-Slivnica
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Št. 34/2012 Ob-4091/12
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Biotehniški izobraževalni center 
Ljub ljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljub ljana, 
na podlagi Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 
in 40/12), razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice Gimnazije in veterinar-
ske šole.

Kandidati/ke morajo za imenovanje na 
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v 
skladu z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 
in 40/12).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje šole.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
mandatno dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. januar 
2013 oziroma v skladu s sklepom Sveta 
vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljub-
ljana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz 
kazenske evidence in potrdilom sodišča, 
kjer ima kandidat/ka prebivališče, da ni v 
kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da 
pri kateremkoli drugem sodišču zoper nje-
ga/njo ni uveden kazenski postopek za ka-
znivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), 
kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega 
dela in programom oziroma vizijo razvoja in 
dela Gimnazije in veterinarske šole za man-
datno obdobje, pošljite najpozneje v 8 dneh 
po objavi razpisa v zaprti kuverti, z oznako 
»za razpis ravnatelja/ice«, na naslov: Svet 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehni-
ški izobraževalni center Ljub ljana, Ižanska 
cesta 10, 1000 Ljub ljana, s pripisom: Prijava 
na razpis za ravnatelja/ico.

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa 
obveščeni/e v zakonitem roku.

Svet javnega-vzgojno izobraževalnega 
zavoda

Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana

Št. 9/2012 Ob-4101/12
Svet Javnega zavoda Mladinski center 

Medvode na podlagi sklepa z dne 29. 5. 
2012, v skladu z Zakonom o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 
36/00), Odlokom o ustanovitvi Javnega za-
voda Mladinski center Medvode (Uradni list 
RS, št. 103/08) in statutom Javnega zavoda 
Mladinski center Medvode, objavlja prosto 
delovno mesto

direktorja Javnega zavoda (m/ž) – Mla-
dinski center Medvode.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, 
ki jih določa zakon, izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba s področja 
družbenih ali humanističnih ved,

– pet let delovnih izkušenj na podobnih 
delih,

– strokovno poznavanje področja dela 
zavoda,

– sposobnost za vodenje in organiziranje 
dela v javnem zavodu,

– izpolnjevanje pogojev o nekaznova-
nosti.

Kandidati za direktorja morajo predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za ob-

dobje petih let,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja zahteva-

ne izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter 
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena),

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj,

– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil ob-
sojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– izjavo, da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– izjavo, da kandidat za namen prever-
janja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu 
zavoda Mladinski center Medvode vpogled 
v podatke iz uradnih evidenc.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
petih let. Po poteku mandatne dobe je lah-
ko ista oseba ponovno imenovana za di-
rektorja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev pošljite v 14 dneh od objave v 
Uradnem listu RS, do vključno 30. 9. 2012 
na naslov: Mladinski center Medvode, Ce-
sta ob Sori 13, 1215 Medvode, z oznako: 
''Prijava na razpis – direktor Mladinskega 
centra Medvode – Ne odpiraj!'' Rok za pri-
javo začne teči naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Svet zavoda Mladinski center Medvode

Št. 110-831/2012/4 Ob-4117/12
Na podlagi drugega odstavka 10. člena 

Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B in 45/08) ter 
skladno z Odredbo o številu in sedežih no-
tarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 
16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 
69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo razpisuje:

– eno prosto notarsko mesto s sede-
žem v Sevnici.

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu 
(Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 
– ZSReg-B in 45/08, v nadaljevanju: ZN). 
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki 
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni 
in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmo-

žnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena 
ZN),

2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj 
in dokazila, iz katerih je razvidno izpol-
njevanje pogoja iz 5. točke prvega od-
stavka 8. člena ZN,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije 

(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) ozi-
roma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena 
ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega 
odstavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen 
strokovni naslov univerzitetni diplomirani 
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificira-
no v tujini pridobljeno diplomo pravne fakul-
tete, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo 
je izdala (3. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z na-
vedbo datuma opravljenega izpita (4. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja, zaradi katerega je moralno 
nevreden za opravljanje notariata (6. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni 
in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri če-
mer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju 
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško-
knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa 
tudi vse predhodne listine, iz katerih bo raz-
vidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upra-
vičena oseba,

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega 
odstavka 8. člena ZN),

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravo-
sodje in javno upravo za namen tega raz-
pisnega postopka pridobi podatke iz prve, 
druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 
3. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata, telefonsko šte-
vilko, na kateri je dosegljiv, ter kratek ži-
vljenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposo-
bljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen 
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno 
ali/in preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na 
prosto notarsko mesto s sedežem v Sevnici 
sklicujejo na številko 110-831/2012. Izbrani 
kandidat bo na omenjeno notarsko mesto 
lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2013.

Pisne prijave na razpisano notarsko me-
sto sprejema Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Ljub ljana, Župančičeva 3, 
15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-4118/12
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jo-

žeta Potrča Ptuj, na podlagi 34. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
s spremembami in dopolnitvami), 26. člena 
Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr-
ča Ptuj in sklepa Sveta zavoda z dne 4. 9. 
2012, razpisuje delovno mesto

direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno 
mandatno obdobje.

Kandidati morajo poleg pogojev, dolo-
čenih z zakonom izpolnjevati še posebne 
pogoje:

Razpisi delovnih mest
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– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z 

ustreznimi organizacijskimi in upravljalski-
mi znanji,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo v razpisnem postop-

ku predložiti program dela in razvoja za-
voda.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni 
mandat.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
pogojev in programom naj kandidati predlo-
žijo v petnajstih dneh po objavi razpisa v 
zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica 
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 
2250 Ptuj, z oznako »Prijava na razpis za 
direktorja Splošne bolnišnice Ptuj – Ne od-
piraj!«

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 
30 dni po objavi.

Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. 
Jožeta Potrča Ptuj

Št. 46/170 Ob-4130/12
Na podlagi 21. in 21. a člena Statuta 

Splošne bolnišnice Trbovlje objavljamo pro-
sto delovno mesto

predstojnik internega oddelka m/ž.
Kandidati za imenovanje na razpisano 

delovno mesto morajo poleg splošnih po-
gojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba ali magistrska 
izobrazba (druga bolonjska stopnja) medi-
cinske smeri,

– opravljena specializacija s področja 
internistične dejavnosti in veljavna licenca,

– najmanj 4 leta delovnih izkušenj s po-
dročja dela internistične bolnišnične dejav-
nosti,

– organizacijske in vodstvene sposob-
nosti,

– predložen program dela in razvoja bol-
nišničnega oddelka.

Imenovanje kandidata za predstojnika in-
ternega oddelka je vezano na mandat stro-
kovnega direktorja bolnišnice. Z izbranim 
kandidatom bo sklenjena pogodba o zapo-
slitvi za čas mandata (do 1. 5. 2015) za poln 
delovni čas. Po poteku mandata je kandidat 
lahko ponovno imenovan.

Rok, do katerega se sprejemajo prijave, 
je 8 dni od dneva objave razpisa. Pisne 
prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih 
pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa 
Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splo-
šne bolnišnice Trbovlje ter programom dela 
in razvoja bolnišničnega oddelka, kandidati 
pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, z 
oznako: »Prijava na razpis za predstojnika 
internega oddelka«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 
roku 30 dni od objave razpisa.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 110-289/2012-2 Ob-4144/12
Ministrstvo za notranje zadeve na pod-

lagi prvega odstavka 29. člena Zakona o 
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 
21/12 – ZDU-1F in 47/12 – ZDT-1) razpi-
suje:

a) 3 prosta mesta okrajnega državne-
ga tožilca na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Ljub ljani,

b) 3 prosta mesta okrožnega državne-
ga tožilca na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Ljub ljani,

c) 1 prosto mesto okrožnega državne-
ga tožilca na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Celju.

Razpisni pogoji:
K a)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz-

polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so-
dniško funkcijo, določene v 8. členu Zako na 
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 
91/09 in 33/11 – ZSS), in posebne pogoje za 
imenovanje na mesto okrajnega državnega 
tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

K b) in c)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz-

polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so-
dniško funkcijo, določene v 8. členu ZSS, 
in posebne pogoje za imenovanje na mesto 
okrožnega državnega tožilca, določene v 
25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje 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 prebi-

vališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko 

tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom 

strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzi-
tetni diplomi z dokazili,

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za no-
tranje zadeve dovoljuje pridobitev podatkov 
iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo 
za pravosodje.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav-
nega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo-
žnosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-
ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga izpita v Republiki Sloveniji.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podat-
ke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za 
notranje zadeve.

Rok za prijavo je 15 dni od objave raz-
pisa.

Pisne prijave se pošlje na naslov: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Direkto-
rat za državno tožilstvo, Štefanova 2, 
Ljub ljana s pripisom pod a) in b) »Prija-
va za 110-289/2012« in pod c) Prijava za 
110-307/2012«.

V besedilu javnega razpisa uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-10/2012-1 Ob-4145/12
Na podlagi prvega odstavka 12.h člena 

Zakona o preprečevanju omejevanja konku-
rence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 
in 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-1) 
in prvega odstavka 14. člena Sklepa o usta-
novitvi Javne agencije Republike Sloveni-
je za varstvo konkurence (Uradni list RS, 
št. 64/12) Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo objavlja javni natečaj za

direktorja Javne agencije Republike 
Slovenije za varstvo konkurence.

(1) Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni 
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 

študijskih programih druge stopnje pravne 
ali ekonomske smeri, oziroma raven izo-
brazbe, ki skladno z zakonom ustreza izo-
brazbi druge stopnje pravne ali ekonomske 
smeri,

3. ima najmanj deset let delovnih izku-
šenj,

4. je strokovnjak za varstvo konkurence 
in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s 
tega področja (zlasti delovne izkušnje, ob-
javljanje v strokovni literaturi in druge obli-
ke strokovnega udejstvovanja na področju 
varstva konkurence),

5. ima opravljen preizkus znanja za vo-
denje in odločanje v prekrškovnem postop-
ku,

6. ima znanje vsaj enega tujega jezika,
7. ni v kazenskem postopku zaradi ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in

8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti na zaporno kazen več kot šest 
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno 
odložena.

(2) Direktor mora pogoj, ki se nanaša na 
opravljen preizkus znanja za vodenje in od-
ločanje v prekrškovnem postopku, izpolniti 
najkasneje v roku treh mesecev od nastopa 
mandata. Kolikor direktor tega pogoja ne iz-
polni v navedenem roku, mu preneha man-
dat in delovno razmerje po samem zakonu.

(3) Okvirna vsebina dela direktorja agen-
cije:

Direktor zastopa in predstavlja agencijo, 
vodi njeno poslovanje in organizira njeno 
delo.

Direktor mora zagotoviti, da agencija iz-
vaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima 
po ZPOmK-1 ali drugem zakonu, ter posluje 
skladno z ZPOmK-1, ustanovitvenim aktom 
in poslovnikom.

Direktor vodi agencijo, vodi postopke, 
daje pooblastila za vodenje postopkov v 
zadevah iz pristojnosti agencije skladno z 
ZPOmK-1 ter izdaja pravne akte v posamič-
nih zadevah iz pristojnosti agencije, razen 
če ni za izdajo pravnih aktov pristojen senat 
skladno z ZPOmK-1.

Direktor je po funkciji tudi predsednik 
sveta agencije.

(4) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenje-

pisa Europass, ki je dostopen na spletni 
strani: europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/vernav/Europass

+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_
SI

2. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse za-
konsko določene pogoje za imenovanje za 
direktorja Javne agencije Republike Slove-
nije za varstvo konkurence,

3. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
4. fotokopijo diplome,
5. fotokopijo delovne knjižice, iz katere 

je razvidna delovna doba, ali izpis obdobij 
zavarovanja od ZPIZ Slovenije,

6. potrdilo o nekaznovanosti zaradi ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev, ki ga izda ministrstvo za pra-
vosodje,

7. potrdilo krajevno pristojnega sodišča 
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja 
iz prejšnje točke,
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8. potrdilo o opravljenem preizkusu zna-
nja za vodenje in odločanje v prekrškovnem 
postopku oziroma izjavo, da bo ta pogoj 
izpolnil najkasneje v roku treh mesecev od 
nastopa mandata,

9. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogo-
ja glede znanja tujega jezika,

10. opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede delov-
nih izkušenj,

11. opis izkušenj, iz katerega je razvidno, 
da je strokovnjak za varstvo konkurence in 
ima domače in/ali mednarodne izkušnje s 
tega področja,

12. izjavo kandidata, da ne obstajajo po-
goji, zaradi katerih bi nastopili razlogi ne-
združljivosti po 12.j členu ZPOmK-1,

13. program dela in razvoja agencije za 
naslednje mandatno obdobje,

14. če kandidat izpolnjuje pogoje za vo-
denje in odločanje v upravnem postopku, ki 
jih določa zakon, ki ureja upravni postopek, 
je zaželeno, da kandidat prijavi priloži potr-
dilo o izpolnjevanju pogojev,

15. izjavo kandidata, da za namen tega 
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz 
uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom 
v uradne evidence ne soglaša, bo moral 
sam predložiti ustrezna dokazila.

(5) Vloge z življenjepisom in prilogami 
morajo biti vložene na naslovu oziroma pri-
speti na naslov: vložišče Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
5, 1000 Ljub ljana, najpozneje v petnajstih 
dneh od datuma objave javnega natečaja na 
spletnih straneh Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter v Razglasnem delu 
Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga 
po pošti mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za 
direktorja Javne agencije za varstvo kon-
kurence« na naslov: Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
1000 Ljub ljana. Vlogo je mogoče poslati tudi 
v elektronski obliki na elektronski naslov: 
gp.mgrt@gov.si s podpisanimi zahtevanimi 
prilogami najpozneje v petnajstih dneh od 
datuma objave javnega natečaja.

(6) Direktorja imenuje državni zbor 
na predlog vlade. Minister, pristojen za 
varstvo konkurence, bo kandidata, izbra-
nega na javnem natečaju, predlagal Vla-
di Republike Slovenije. Kandidat, ki ga bo 
na predlog Vlade Republike Slovenije ime-
noval Državni zbor Republike Slovenije, bo 
imenovan za pet let in je lahko ponovno ime-
novan največ enkrat po ponovno izvedenem 
javnem natečaju.

(7) Kandidati so kazensko in materialno 
odgovorni za resničnost navedb v vlogi.

(8) Za morebitne dodatne informacije o 
izvedbi javnega natečaja se lahko kandidati 
obrnejo na Brigito Tomšič, tel. 01/400-35-15.

(9) V besedilu javnega natečaja upora-
bljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obli-
ki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Ministrstvo za gospodarski razvoj 
 in tehnologijo
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Št. 36000-2/2011-9 Ob-4099/12
Na podlagi prvega odstavka 146. c 

člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 70/08, 108/09 in 48/12), 19. člena 
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega javnega sklada (Uradni list 
RS, št. 112/09 in 1/12) in Splošnih pogojev 
poslovanja Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 
(objavljeni na spletni strani http://www.eko-
sklad.si/dokumenti/spp.pdf), ter na podlagi 
programa Eko sklada, sprejetega v okviru 
Rebalansa poslovnega in finančnega na-
črta Eko sklada za leto 2012 in potrjenega 
skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani 
Vlade Republike Slovenije dne 4. 9. 2012, 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v 
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

spremembo  
Javnega poziva 13SUB-OB12

Nepovratne finančne spodbude 
občanom za nove naložbe rabe 

obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti 

večstanovanjskih stavb
V javnem pozivu za nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energij-
ske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 
13SUB-OB12 (Uradni list RS, št. 109/11) se 
besedilo 2. točke (Višina sredstev) v celoti 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»Višina sredstev po tem javnem pozivu 
znaša 4,5 milijone €.«.

Eko sklad, Slovenski okoljski  
javni sklad

Št. 120229 Ob-4100/12

Sprememba
Občina Trzin, Mengeška c. 22, 1236 Tr-

zin, na podlagi 23. člena Odloka o oglaševa-
nju, plakatiranju in obveščanju na območju 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 6/2012) in 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
objavlja spremembo javnega zbiranja po-
nudb za oddajo lokacij za izvajanje oglaše-
vanja in obveščanja v najem (Uradni list RS, 
št. 67/12 z dne 31. 8. 2012).

1. V 11.a točki se zadnji odstavek spreme-
ni tako, da se glasi: »Izračun števila točk pri 
ponujeni vrednosti nadomestila za posame-
zno vrsto objekta in naprave za oglaševanje 
in obveščanje se izračuna po formuli: »ponu-
jeno nadomestilo ponudnika/najvišje ponuje-
no nadomestilo izmed vseh ponudb x število 
točk posamezne vrste objekta in naprave.«

2. V 11. b točki se druga alinea drugega 
odstavka spremeni tako, da se glasi:

»– plakatni panoji z manjšimi površinami: 
do 2,8 m² na eni strani,«.

Občina Trzin

Št. 400-08/2012-02820 Ob-4088/12
Zavod za pokojninsko in invalidsko za-

varovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 

Ljub ljana, na podlagi 22. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10; v nadaljevanju ZSPDSLS), v zve-
zi s tretjim odstavkom 2. člena ZSPDSLS, 
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepom Sveta 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije, št. 9000-4/201281020)28-5 
z dne 19. 6. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca/najemoda-
jalca nepremičnin: Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nada-
ljevanju ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518 Ljub-
ljana; MŠ: 5156700000; DŠ: SI 85876500.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Prodaja oziroma oddaja poslovnih 
prostorov

2.1.1 v Novem mestu, Novi trg 9, za 
izklicno ceno 652.000,00 EUR (oziroma 
v primeru oddaje za mesečno najemnino 
5.065,00 EUR). Gre za poslovni prostor v 
II. nadstropju (5. etaža), v izmeri 690,24 m2 

(del stavbe št. 25) in v izmeri 33,24 m2 (del 
stavbe št. 27), skupaj 723,48 m2, kot del 
stanovanjske stavbe, z ident. št. 668.ES, na 
parc. št. 1275/1, k.o. Novo mesto. Poslovni 
prostori se nahajajo v strogem centru No-
vega mesta, v sklopu drugih javnih ustanov 
in trgovin. Prostori so namenjeni admini-
strativni dejavnosti, pisarne so pregrajene z 
montažnimi predelnimi stenami; prostori so 
centralno ogrevani in klimatizirani. Izdelani 
sta telefonska in računalniška mreža.

2.1.2 v Novi Gorici, Kidričeva 13, za 
izklicno ceno 684.691,00 EUR (oziroma 
v primeru oddaje za mesečno najemnino 
5.542,00 EUR). Gre za poslovne prostore, v 
skupni izmeri 503,82 m2, v drugem (poslovni 
prostor št. 3, v izmeri 252,70 m2) in tretjem 
nadstropju (poslovni prostor št. 4, v izmeri 
251,12 m2) poslovne stavbe ID 2406, k.o. 
Nova Gorica. Prostori so namenjeni admi-
nistrativni dejavnosti; prostori so centralno 
– daljinsko ogrevani in klimatizirani. Vzpo-
stavljena je računalniška mreža in tehnično 
varovanje.

2.1.3 v Trbovljah, Sallaumines 2, za 
izklicno ceno 99.897,00 EUR (oziroma v 
primeru oddaje za mesečno najemnino 
817,00 EUR). Gre za poslovne prostore, v 
skupni izmeri 131,79 m2, v prvem nadstro-
pju poslovne stavbe ID 827, št. dela stavbe 
13, 15, 16, 17, 18, 19, na parc. št. 390/32, 
k.o. Trbovlje. Prostori so namenjeni admi-
nistrativni dejavnosti; prostori so centralno 
ogrevani in klimatizirani. Vzpostavljena je 
računalniška mreža in tehnično varovanje.

V primeru prodaje je davek na promet 
nepremičnin dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo 
davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost 
prostorov v naravi dopušča, se lahko proda 
oziroma odda v najem samo del poslovnih 
prostorov.

2.2. Prodaja stanovanj:
2.2.1 na Jesenicah, Cesta maršala Tita 

73, za izklicno ceno 68.500,00 EUR. Stano-
vanje ima neto tlorisno površino 108,07 m2, 
je 4-sobno, v drugem nadstropju večsta-
novanjskega objekta, št. stavbe 252, št. 
dela stavbe 1, k.o. Jesenice. Prostori: 4 
sobe, predsoba, kuhinja, kopalnica, WC, 
balkon.

2.2.2 v Mariboru, Kosarjeva ul. 14, za 
izhodiščno ceno 57.500,00 EUR. Stanova-
nje ima neto tlorisno površino 69,69 m2, je 
2,5-sobno, v prvem nadstropju večstano-
vanjskega objekta, št. stavbe 1515, št. dela 
stavbe 11, k.o. Koroška vrata. Ogrevanje je 
urejeno s plinsko etažno centralno kurjavo. 
Prostori: predsoba, 3 sobe, kopalnica, manj-
ši WC, kuhinja z jedilnico, balkon.

2.2.3 v Mariboru, Partizanska cesta 15, 
za izhodiščno ceno 31.000,00 EUR. Stano-
vanje ima neto tlorisno površino 33,61 m2, 
je 1-sobno, v četrtem nadstropju večstano-
vanjskega objekta, št. stavbe 1293, št. dela 
stavbe 110, k.o. Maribor – Grad. Ogreva-
nje je urejeno s centralno kurjavo. Prosto-
ri: predsoba, dnevni prostor, kopalnica s tuš 
kabino in WC-jem, kuhinja, balkon.

Davek na promet nepremičnine je dolžan 
plačati kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v 
primeru napak prodajalec ne bo upošteval.

3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo prodajalec upošteval kot edino merilo po-
nujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom 
izbran najugodnejši ponudnik.

3.3. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Če najugodnej-
ši ponudnik ne sklene pogodbe v navede-
nem roku, se najugodnejšemu ponudniku 
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njego-
vo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi 
v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se 
šteje, da je od nakupa odstopil, plačano var-
ščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene 
prodajno pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom.

3.4. Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last in posest s pra-
vico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z 
določili prodajne pogodbe. Z namenom pre-
nove oziroma izvedbe obnovitvenih del se 
lahko kupcu nepremičnina izroči v posest 
tudi pred plačilom celotne kupnine.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena 
sestavina pogodbe. Izjemoma in če za to 
obstojijo upravičeni razlogi se lahko stran-
ki dogovorita za obročno plačilo kupnine v 
časovnem obdobju do največ enega leta.

4. Način plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun 

številka: SI56 01100-6030264023, pri Upra-
vi RS za javna plačila, Urad Ljub ljana; sklic 
na številko: 00 400-08-2012, v roku 30 dni 
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku.

Druge objave
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Kupec je ob kupnini dolžan plačati še 
pripadajoči davek, stroške notarske overitve 
podpisa prodajalca na pogodbi ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist.

5. Pogoji najema (velja samo za poslov-
ne prostore)

5.1. Nepremičnine se oddajajo v najem 
po načelu »videno–kupljeno«, poznejših re-
klamacij v primeru napak prodajalec ne bo 
upošteval.

5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo prodajalec upošteval kot edino merilo po-
nujeno ceno najema za posamezni poslovni 
prostor, kar pomeni, da bo s sklepom izbran 
najugodnejši ponudnik.

5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleni-
ti pogodbo v roku 15 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika. Če naj-
ugodnejši ponudnik v navedenem roku ne 
podpiše pogodbe se šteje, da je od najema 
odstopil, plačano varščino pa obdrži proda-
jalec, ki lahko sklene najemno pogodbo z 
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

5.4. Izbrani ponudnik je dolžan plačevati 
najemnino na podlagi izstavljenega računa 
v roku, navedenem na računu.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša (v primeru poslovnih pro-
storov izrecno navesti, ali se ponudba nana-
ša na nakup ali najem);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine v 
točki 2 tega razpisa;

– priloge iz točke 6.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

6.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni 
od dneva objave javnega zbiranja ponudb 
v Uradnem listu RS (to je najkasneje do 
vključno 29. 9. 2012). V primeru, da ponud-
ba ne bo oddana v skladu z določili tega 
razpisa (nepravočasna ponudba, nepopol-
na ponudba) je pristojna Komisija ne bo 
upoštevala.

6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj – Ponudba za nakup/najem 
nepremičnine« na naslov Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
Kolodvorska 15, 1518 Ljub ljana, Služba za 
pravne zadeve in javna naročila.

6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične 

osebe),
– izpis iz registra AJPES (pravne osebe, 

samostojni podjetniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– pisna izjava ponudnika, da zoper njega 

ni uveden ali začet kateri izmed postopkov 
zaradi insolventnosti ali kateri izmed po-
stopkov prisilnega prenehanja (po Zakonu 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju; velja 
za fizične in pravne osebe),

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 
zbiranja ponudb,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do 90 dni od dneva poteka roka za oddajo 
ponudbe.

Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu 
mora slednji predložiti pooblastilo.

7. Varščina
7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za 

oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 
10 % izhodiščne cene, na podračun številka: 
01100-6030264023, pri Upravi RS za javna 
plačila (UJP), Urad Ljub ljana; sklic na števil-
ko: 00 201000, z navedbo »plačilo varščine 
– javno zbiranje ponudb za prodajo/oddajo 
nepremičnin« in navedbo imena in priimka 
oziroma naziva ponudnika.

7.2. Plačana varščina se izbranemu 
ponudnika vračuna v kupnino/najemnino, 
ostalim ponudnikom, ki v postopku javnega 
zbiranja ponudb niso uspeli, pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 30 dni po opravlje-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

7.3. Če kupec/najemnik ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec var-
ščino zadrži.

8. Informacije: dodatne podrobnejše infor-
macije o pogojih javnega zbiranja ponudb in 
posamičnih nepremičninah, vključno s ceni-
tvami, lahko zainteresirani ponudniki dobijo 
na naslovu prodajalca; kontaktni osebi: mag. 
Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99, katja.ku-
pljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88, 
igor.majetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine in 
dokumentacije je možen po predhodnem do-
govoru.

9. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v četrtek, 4. 10. 2012, s pričetkom ob 9. uri, 
na sedežu prodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 
1518 Ljub ljana, v sobi 409.

Ponudniki oziroma predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom oziroma pooblastilom.

9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega 
ponudnika je višina ponujene kupnine/na-
jemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi v 
primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.

9.3. V primeru, da bo prispelo več naju-
godnejših ponudb, bo pristojna Komisija s 
ponudniki, ki so ponudili enako visoko ku-
pnino/najemnino opravila dodatna pogaja-
nja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki 
naknadno povabljeni.

9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb.

9.5. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Generalni direktor pro-
dajalca lahko kadarkoli do sklenitve prodaj-
ne/najemne pogodbe ustavi začeti postopek 
razpolaganja, brez obrazložitve in odško-
dninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti 
varščino brez obresti.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni stra-
ni, www.zpiz.si (pod aktualno) ter na oglasni 
deski na sedežu prodajalca.

Zavod za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 1683 Ob-4089/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih 

rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 ZBR-UPB 
2), objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo 

nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slove-

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

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja poslovnega prostora.
b) Kraj: Blanca pri Sevnici, Blanca 8, 

parc. št. 538/3, 545/0, 546/1, 547/2, 548/1, 
556/0, 557/1, 561/0, 570/0, 571/0, 580/1 in 
592/0, vse k.o. Blanca.

c) Vrsta nepremičnine: skladiščni prostor, 
v izmeri 3.079 m2, s pripadajočim zemlji-
ščem, v izmeri 14.046 m2.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sis-
temu videno–kupljeno. Predpisane davčne 
dajatve na promet nepremičnin in stroške 
prepisa plača kupec.

Izhodiščna cena je 560.000,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, 

ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v 

roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne 

izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-

godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da 
odstopa od pogodbe. V tem primeru se var-
ščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan pla-

čati kupnino ob podpisu pogodbe na tran-
sakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 
29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti varščino v višini 10 % izhodišč-
ne cene na transakcijski račun pri UniCredit 
Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, 
varščina vrne v roku 8 dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen 
po predhodnem dogovoru z Alojzijem Čer-
netom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti 

do 2. 10. 2012, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup 

dela poslovnega prostora v Blanci pri Sevni-
ci – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih po-

nudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov,
– pooblastilo osebi za zastopanje na od-

piranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik 

fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 2012, ob 
9.30, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu 
Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

Št. 1682 Ob-4090/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih 

rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 ZBR-UPB 
2), objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo 

nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.
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2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja poslovnega prostora.
b) Kraj: Loka pri Zidanem mostu, Loka 

pri Zidanem mostu 17, parc. št. 7/3,7/5 in 
7/6, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu.

c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostor, 
v izmeri 2.154 m2, s pripadajočim zemlji-
ščem, v izmeri 4.226 m2.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sis-
temu videno–kupljeno. Predpisane davčne 
dajatve na promet nepremičnin in stroške 
prepisa plača kupec.

Izhodiščna cena je 267.000,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, 

ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v 

roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne 

izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-

godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, 
da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati 

kupnino ob podpisu pogodbe na transak-
cijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 
29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti varščino v višini 10 % izhodišč-
ne cene na transakcijski račun pri UniCredit 
Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se 
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, 
varščina vrne v roku 8 dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po 
predhodnem dogovoru z Alojzijem Černe-
tom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti 

do 2. 10. 2012, do 9 ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za na-

kup dela poslovnega prostora v Loki pri 
Zidanem mostu – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih 

ponudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov,
– pooblastilo osebi za zastopanje na od-

piranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik 

fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potreb-

no predložiti ponudbe: Zavod Republike 
Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, Ljub ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 2012, ob 
9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavo-
du Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

 Ob-4112/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Piv-

ka, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravna-
nja s stvarnim premoženjem Občine Pivka 
za leto 2012 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega 

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

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stavbno zemljišče v Industrijski coni 

Neverke:
– 2.1.1. Nepremičnina s parc. 

št. 3566/10, katastrske občine 2496 Stara 
Sušica, zelenica, v izmeri 1579 m2 ter ne-
premičnina s parc. št. 3534/9, katastrske 
občine 2496 Stara Sušica, poslovna stavba, 
v izmeri 32 m2.

Izklicna cena 40.275,00 EUR. Kupec je 
dolžan plačati tudi 20 % DDV.

– 2.1.2. Nepremičnina s parc. št. 3566/9, 
katastrske občine 2496 Stara Sušica, zele-
nica, v izmeri 1780 m2,

Izklicna cena: 44.500,00 EUR. Kupec je 
dolžan plačati tudi 20 % DDV.

Zemljišča se nahajajo v Industrijsko obr-
tni coni v Neverkah. Opredeljena so kot 
stavbna zemljišča-območje pro izvodnih de-
javnosti, gospodarske cone.

V ceni je vključena tudi cena komunalne 
infrastrukture. Komunalna oprema obsega: 
dvosmerno asfaltirano cesto s pločnikom 
in javno razsvetljavo, vodovod s hidrantnim 
omrežjem, meteorno kanalizacijo, telefonski 
vod ter kanalizacijo za elektriko, z možnostjo 
priključitve v razdelilno omaro maks 200 m 
oddaljenosti in moči 60 kW ter z možno-
stjo dodatnega nakupa moči, vse na robu 
parcele.

3. Nepremičnine se prodajo po načelu 
videno – kupljeno in kupec nima pravice 
uveljavljati na nepremičnini kasnejših rekla-
macij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, 
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pra-
vic, kot jih je imel lastnik.

4. Vrsta pravnega posla: z najugodnej-
šim ponudnikom se sklene prodajna pogod-
ba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani po-
nudnik pogodbe ne sklene v navedenem 
roku, lahko prodajalec podaljša rok za skle-
nitev pogodbe največ za 15 dni ali pa za-
drži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik 
pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino.

5. Prodajalec nosi stroške notarske ove-
ritve te pogodbe ter stroške sestave po-
godbe.

Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe 
na ime kupca nosi kupec.

6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano 
za vplačano varščino) je 30 dni po podpisu 
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve ra-
čuna, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po 
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost 
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celo-
tne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravne-
ga posla.

Zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo la-
stninske pravice na kupca izda Občina Piv-
ka po prejemu celotne kupnine.

7. Varščina: interesenti, ki želijo sode-
lovati na javnem razpisu morajo vplača-
ti varščino v višini 10 % ponujene cene. 
Varščino se nakaže na podračun Občine 
Pivka, številka: 01100-0100009167, odpr-
tega pri Banki Slovenije z navedbo:»Plačilo 
varščine za javni razpis nepremičnine IOC 
Neverke«. Vplačana varščina se izbrane-

mu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v 
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in si-
cer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, 
ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne 
pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača 
kupnine, organizator javnega razpisa ob-
drži vplačano varščino.

8. Pisna ponudba mora vsebovati nasle-
dnje elemente:

– fizične osebe in samostojni podjetniki 
morajo v ponudbi navesti naslednje podat-
ke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, 
EMŠO, davčno številko, matično številko;

– pravne osebe morajo navesti: naziv in 
sedež, davčno številko, matično številko in 
navedbo zakonitega zastopnika ter podpi-
snika pogodbe;

– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti 
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je pred-
viden za odpiranje ponudb, samostojni pod-
jetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega re-
gistra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo 
veljavnega osebnega dokumenta;

– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne 
sme biti nižja od izklicne cene;

– pisno izjavo ponudnika o sprejemu ob-
javljenih pogojev;

– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 
10 % ponujene cene ter celotno številko 
transakcijskega računa in naziv banke za 
primer vračila varščine.

9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 
60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.

10. Ponudniki morajo oddati pisne po-
nudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 1. 10. 
2012 do 15. ure na naslov: Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: 
»Javno zbiranje ponudb-nepremičnine IOC 
Neverke - Ne odpiraj«.

11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 2012 ob 
12.30, v prostorih Občine Pivka. Predstavni-
ki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso zako-
niti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni 
pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred 
začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji 
izročiti pisno pooblastilo zakonitega zasto-
pnika za sodelovanje pri javnem odpiranju 
ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni 
dokument.

Ponudniki-fizične osebe, ki bodo prisotne 
pri javnem odpiranju ponudb pa morajo pred 
začetkom javnega odpiranja ponudb komi-
siji izročiti na vpogled osebni dokument s 
fotografijo.

Ponudba, ki bo prispela po razpisnem 
roku (nepravočasna ponudba) in pa pra-
vočasne a nepopolne ponudbe, bodo izlo-
čene iz postopka o čemer bodo ponudniki 
pisno obveščeni. Ne glede na navedeno 
bodo pozvani ponudniki, ki so oddali ne-
popolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če 
ponudba vsebuje vse elemente, ima pa po-
manjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev 
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za 
dopolnitev.

12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor 
najugodnejše ponudbe je višina ponujene 
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki 
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, 
če je med prejetimi ponudbami več najugo-
dnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejši-
mi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.

13. Omejitve v zvezi s postopkom proda-
je: obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše 
pogoje, je izključena.
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Organizator javnega zbiranja ponudb 
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrne vplačana kavcija brez obresti. O mo-
rebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pi-
sno obveščeni.

14. Ogled nepremičnin in informacije: vse 
dodatne informacije o pogojih javnega raz-
pisa in natančnejše podatke o nepremičnini 
lahko interesenti dobijo na tel. 05/721-01-00 
(kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). 
Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi 
na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 0268/2012, 0179/2012 Ob-4114/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2012, ki ga je dne 
23. 1. 2012 sprejel podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana Aleš Čerin,

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne 

občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, 

Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je 
naslednja nepremičnina, ki je sestavljena iz:

– stanovanjske enote, v izmeri 32,42 m2, 
ki je sestavljena iz dveh prostorov, in sicer 
sobe, v izmeri 23,26 m2, v mansardi (4. 
etaži) ter kuhinje, v izmeri 9,16 m2, v pritličju 
(2. etaži) in

– stanovanjske enote, v izmeri 27,76 m2 
– soba v 1. nadstropju (3. etaži).

Opisani enoti se nahajata v stavbi na 
naslovu Trubarjeva cesta 23b v Ljub ljani in 
jima pripada solastniški delež (vsaki enoti v 
višini ½) na posebnem skupnem delu stav-
be – skupnem WC, v izmeri 2,26 m2, ki se 
nahaja v pritličju (2. etaži) stavbe na istem 
naslovu, ter ustrezen solastniški delež na 
splošnih skupnih delih stavbe in na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji, to je parc. 
št. 2550, k.o. 1737-Tabor.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine ni urejeno. 
Etažna lastnina za predmetno stavbo še ni 
vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 27.750,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki 

bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v 

obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 

ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ljub ljana pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z 
določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko 7560-12-600007, v roku 30 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem 
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške davka na promet 
z nepremičnino, stroške notarske overitve 
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pra-
vice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;

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

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno 1. 10. 2012. V primeru, da po-
nudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo 
upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponud-
bo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnine Trubarjeva 23b, Ljub ljana«, 
na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična 

osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra 

(samostojni podjetniki posamezniki) ne sta-
rejši od 3 mesecev,

– overjen izpis iz sodnega registra (prav-
ne osebe), ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za 

oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 
10 % izhodiščne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne obči-
ne Ljub ljana, številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 7560-12-600007, z naved-
bo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb 
Trubarjeva 23b, Ljub ljana« – in navedbo 
imena in priimka oziroma naziva ponudnika.

6.2. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-

dnikom, ki niso uspeli v postopku javnega 
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez 
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb in natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini do-
bijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
3, 1000 Ljub ljana: kontaktni osebi Karmen 
Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46, ali Mira Ka-
stelic, tel. 01/306-14-39.

Ogled nepremičnine bo dne 25. 9. 2012, 
med 10. in 11. uro.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1. Komisija bo javno odpirala prispe-
le ponudbe dne 3. 10. 2012, s pričetkom 
ob 9. uri, na sedežu organizatorja javnega 
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
3, v sejni sobi, v III. nadstropju.

8.2. Komisija lahko po zaključenem po-
stopku javnega odpiranja ponudb sprejme 
sklep, da bo z zainteresiranimi ponudniki 
opravila še pogajanja v smislu pravil javne 
dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni 
vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci 
ali zakoniti zastopniki. Šteje se, da je najviš-
ja ponujena cena v postopku javnega zbi-
ranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil 
najvišjo ceno, sprejema tudi izklicno ceno v 
postopku javne dražbe.

8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo jav-
nega odpiranja ponudb, bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih 
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisi-
ja Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je 
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni 
strani Javnega stanovanjskega sklada Me-
stne občine Ljub ljana (www.jssmol.si) in na 
spletni strani Mestne občine Ljub ljana (www.
ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu 
JSS MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad  
Mestne občine Ljubljana

Št. 0267/2012, 0178/2012 Ob-4115/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Načrta razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana v vre-
dnosti pod 200.000 EUR za leto 2012, ki 
ga je dne 23. 1. 2012 sprejel podžupan 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Aleš Čerin,

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne 

občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb
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Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je 
naslednja nepremičnina:

Posamezni del stavbe z id. 
št. 1721-375-15 – stanovanje, v izmeri 
103,84 m2, v pritličju (2. etaži), v stavbi z 
naslovom Gregorčičeva 7 v Ljub ljani, s pri-
padajočim solastniškim deležem na skupnih 
delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. 
Etažna lastnina za predmetno stavbo še ni 
vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 181.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki 

bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v 

obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ljub ljana pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z 
določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko 7560-12-600005, v roku 30 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem 
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške davka na promet 
z nepremičnino, stroške notarske overitve 
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pra-
vice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;

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

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno 1. 10. 2012. V primeru, da ponudba 

ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponud-
bo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnine Gregorčičeva 7, Ljub ljana« na 
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne ob-
čine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična 

osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra 

(samostojni podjetniki posamezniki), ne sta-
rejši od 3 mesecev,

– overjen izpis iz sodnega registra (prav-
ne osebe), ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za 

oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 
10 % izhodiščne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne obči-
ne Ljub ljana, številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 7560-12-600005, z naved-
bo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb 
Gregorčičeva 7, Ljub ljana – in navedbo ime-
na in priimka oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-
dnikom, ki niso uspeli v postopku javnega 
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez 
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb in natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini do-
bijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
3, 1000 Ljub ljana: kontaktni osebi Karmen 
Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46, ali Mira Ka-
stelic, tel. 01/306-14-39.

Ogled nepremičnine bo dne 25. 9. 2012, 
med 11.30 in 12.30.

Ogled dokumentacije v zvezi z nepre-
mičnino je možen po predhodni najavi na 
tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic).

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1. Komisija bo javno odpirala prispele 
ponudbe dne 3. 10. 2012, s pričetkom ob 
10. uri, na sedežu organizatorja javnega 
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
3, v sejni sobi, v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več po-
nudb, bo pristojna Komisija takoj po zaklju-
čenem postopku javnega odpiranja ponudb 
z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila 
še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, 
in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali 
zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 
roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb 
oziroma v 15 dneh po opravljenih pogaja-
njih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisi-
ja Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 

ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je 
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni 
strani Javnega stanovanjskega sklada Me-
stne občine Ljub ljana (www.jssmol.si) in na 
spletni strani Mestne občine Ljub ljana (www.
ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu 
JSS MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad  
Mestne občine Ljubljana

Št. 900-3/2012-171 Ob-4116/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana v vrednosti pod 200.000 evrov za 
leto 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
Ljub ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za 
DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet prodaje je poslovni pro-
stor z oznako 13, z identifikacijsko številko 
1772-1526-13, v etaži 1, Nove Fužine 45, 
v skupni izmeri 22,15 m2, v stavbi stoje-
či na parc.št. 1624 in 1625, k.o.-Slape z 
ident. št. 1772-1526. Poslovni prostor v na-
ravi predstavlja en prostor z lastnimi sanita-
rijami. Predmetna nepremičnina je v času 
prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s 
prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2012.

Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor, 

v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v 
kletni etaži v stanovanjskem stolpiču, na 
naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljub ljani z 
ID oznako št. 2636-865-21, v k.o. 2636-Bež-
igrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, ho-
dnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna 
nepremičnina v času prodaje ni zasedena 
z najemnikom. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2012.

Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor 

št. P01, v skupni izmeri 14,68 m2, ki se na-
haja v visokem pritličju objekta, na naslovu 
Zadružna 9, v Ljub ljani, z ID 1740-1287, 
parc. št. 548, v k.o. 1731-Udmat in v na-
ravi predstavlja en prostor. Predmetna ne-
premičnina v času prodaje ni zasedena z 
najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9, v 
Ljub ljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, 
zato bo vpis lastninske pravice na posame-
znem delu v zemljiško knjigo mogoč šele 
po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer 
se Mestna občina Ljub ljana obvezuje, da 
bo kupcu izdala zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne 
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prevzema nobenih obveznosti iz morebiti 
drugače ugotovljene površine pri izdelavi 
etažnega načrta. Predmetna nepremičnina 
je vključena v Načrt razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 15.400,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je zemljišče parc. 

št. 1543/15, k.o. 1752 – Stanežiče nepozi-
dano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2. Ne-
premičnina, ki je predmet prodaje se nahaja 
v območju urejanja prostora ŠE-484 SSse- 
splošne eno in dvostanovanjske površine, 
tip objekta Na-Nizka prostostoječa stavba 
in je samostojna gradbena parcela. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 134.385,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

dodano vrednost.
3. Pogoji prodaje
Za nepremičnine, navedene pod točko 

od 2.1. do 2.3.
3.1.1. Nepremičnina je naprodaj po na-

čelu »videno–kupljeno«.
3.1.2. Prodajna pogodba bo sklenjena v 

obliki notarskega zapisa.
3.1.3. Nepremičnina bo prodana ponu-

dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika.

3.1.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. V nasprotnem primeru se 
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati 
vplačano varščino.

3.1.5. Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

3.1.6. Plačilo celotne kupnine v roku 
30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je 
bistvena sestavina pogodbe.

3.1.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepre-
mičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

Za nepremičnino, navedeno pod točko 
2.4.

3.2.1. Nepremičnina je naprodaj po na-
čelu »videno–kupljeno«.

3.2.2. Prodajna pogodba bo sklenjena v 
obliki notarskega zapisa.

3.2.3. Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika.

3.2.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. V nasprotnem primeru se 
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati 
vplačano varščino.

3.2.5. Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last s pravico vpisa 

lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

3.2.6. Plačilo celotne kupnine v roku 
8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bi-
stvena sestavina pogodbe.

3.2.7. Kupec bo poleg ponujene kupni-
ne dolžan plačati še davek na dodano vre-
dnost, stroške notarskega zapisa pogodbe 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, 
ki jo je potrebno plačati na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine 
Ljub ljana št.: 01261-0100000114, sklic na 
št. 000-431000. V primeru prodaje zemljišča 
iz točke 2.4. je sklic na št. 007-432000. Pla-
čana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke za vračilo varščine) in na-
vedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno po-
nudbo z vsemi prilogami do vključno 29. 9. 
2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepre-
mičnine št.____ na naslovu___________« 
na naslov: Mestna občina Ljub ljana, Ko-
misija za izvedbo postopka razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 
Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizič-

ne osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (prav-

ne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne 

ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 2. 12. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše 
podatke o predmetni nepremičnini in infor-
macije za ogled predmetne nepremičnine, 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, 
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
premičninami, pri kontaktni osebi Marini An-
žur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: 
marina.anzur@ljubljana.si.

Dodatne podrobnejše informacije o po-
gojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše 
podatke o predmetni nepremičnini in infor-
macije za ogled predmetne nepremičnine 
pod točko 2.4, dobijo interesenti na Mestni 
občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek 
za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni 

osebi Melihi Dizdarević, tel. 01/306-10-68, 
elektronska pošta: meliha.dizdarevic@lju-
bljana.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 2. 10. 2012, s pričetkom ob 11. uri, 
v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Klub 
15, Mestni trg 1, Ljub ljana, in sicer po vr-
stnem redu:

– Nove Fužine 45 – ob 11. uri,
– Vodovodna cesta 39 – ob 11.15,
– Zadružna 9 – ob 11.30,
– zemljišče parc. št. 1543/15, k.o. Stane-

žiče, s pričetkom ob 11.45.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugo-

dnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponu-
dnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, 
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 
roku 30 dni po preteku roka za javno zbira-
nje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
vana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno na svetovnem spletu in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-4126/12
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Do-

brna, objavlja na podlagi Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12) naslednje

javno zbiranje ponudb
za ustanovitev služnostne pravice  

za postavitev fotovoltaične elektrarne 
na Osnovni šoli Dobrna s prizidkom
I. Organizator javnega zbiranja ponudb: 

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna (v 
nadaljevanju: občina).

II. Predmet služnostne pravice
Predmet ustanovitve služnostne pravice 

so strešne površine na objektu Osnovne 
šole Dobrna in prizidka (v nadaljevanju: OŠ 
Dobrna) zaradi izgradnje in vzpostavitve 
obratovanja fotovoltaične elektrarne in deli 
nepremičnin, katerih uporaba je potrebna 
izključno samo za postavitev in obratova-
nje fotovoltaične elektrarne (v nadaljeva-
nju: FE); lokacija: objekt na naslovu Do-
brna 1, 3204 Dobrna, na parc. št. 605/16, 
ID 5826761, k.o. 1056 Dobrna, dvokapna 
streha Osnovne šole Dobrna, naklon opti-
malen za postavitev FE, orientacija slemena 
vzhod – zahod, velikost južnega dela strehe 
Osnovne šole Dobrna cca 560 m2, (pokrit s 
strešno kritino Gerard) ter ravna streha na 
prizidku v velikosti cca 690 m2. Vse mere 
streh so informativnega značaja in jih je po-
trebno preveriti na objektu. Prav tako mere 
streh niso neto površine za postavitev FE.

Služnost se ustanavlja za dobo 30 let.
III. Nadomestilo za ustanovljeno služnost 

(v nadaljevanju: nadomestilo)
Občina zaračuna nadomestilo v enkra-

tnem znesku po podpisu pogodbe. Nado-
mestilo za celotno obdobje mora izbrani 
ponudnik plačati najkasneje v roku 30 dni 
od dneva izstavitve računa, v nasprotnem 

http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
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primeru lahko občina enostransko odstopi 
od pogodbe in izbere drugega služnostnega 
upravičenca.

V nadomestilo niso vključeni stroški teko-
čega vzdrževanja in stroški obratovanja FE, 
ti so izključno stvar in breme služnostnega 
upravičenca.

Plačilo nadomestila v določenem roku 
je bistvena sestavina pravnega posla. 
Zemljiško knjižno dovolilo za vpis služnosti 
v zemljiško knjigo občina izroči po prejemu 
celotnega plačila nadomestila.

IV. Osnovni pogoji služnostnega razmer-
ja

Služnost se ustanavlja na strešnih povr-
šinah OŠ Dobrna in tistih delih nepremičnin, 
ki so potrebne za postavitev in nemoteno 
obratovanje FE.

Služnostni upravičenec mora izvesti 
postavitev FE na svoje stroške na podlagi 
pravne in tehnične dokumentacije, veljavne 
v Republiki Sloveniji ter na način, da ne bo 
oviral lastnika pri redni rabi nepremičnine in 
da le-te ne bo poškodoval ali znižal njene 
vrednosti.

Služnostni upravičenec mora pred izgra-
dnjo FE predložiti za strešno konstrukcijo 
pozitivno mnenje statika.

Služnostni upravičenec mora pridobiti 
vsa potrebna upravna dovoljenja, soglasja 
in druga dovoljenja za zakonito obratova-
nje FE.

Služnostni upravičenec mora pridobiti 
podaljšanje garancije za streho in delo na 
strehi z veljavnostjo do poteka veljavne ga-
rancije vgrajene strešne kritine na OŠ Do-
brna, izvajalca del Splošnega kleparstva in 
krovstva Marjan Borovnik, s.p. Vitanje.

Služnostni upravičenec v času veljavnost 
pogodbe prevzema vso finančno odgovor-
nost za vodotesnost strešnih površin na ka-
terih je namestil FE in odpravo posledic, če 
pride od zamakanja strehe.

Služnostni upravičenec mora v času ve-
ljavnosti pogodbe o služnosti FE in strešne 
površine, ki so predmet služnosti, zavaro-
vati pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Služnostni upravičenec v času trajanja 
pogodbe ne sme izvajati nobenih posegov 
na strešnih površinah brez pisnega soglasja 
občine.

Služnostni upravičenec ima ob vsakem 
času pravico dostopa do FE, da zagotovi 
nujna dela za njeno nemoteno obratova-
nje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in 
obratovalna dela bo služnostni upravičenec 
izvedel tako, da ne bo motil dela ostalih upo-
rabnikov objekta.

Občina se zavezuje omogočiti služno-
stnemu upravičencu neoviran dostop in rabo 
strehe in delov nepremičnine, ki jih mora 
uporabljati izključno za nemoteno obrato-
vanje FE.

S podpisom pogodbe o ustanovitvi stvar-
ne služnosti bo občina dala služnostnemu 
upravičencu soglasje za namestitev naprav 
za krmiljenje FE v ustreznih prostorih. Slu-
žnostni upravičenec se zavezuje, da bo ko-
mandni modul FE in opremo za spremljanje 
delovanja, opremo za monitoring spremlja-
nja parametrov in delovanja FE uredil tako, 
da bo le-ta lahko služila za izobraževalne 
namene. K projektu ureditve komandnega 
prostora, ki bo služil tudi za izobraževalne 
namene, si mora služnostni upravičenec pri-
dobiti soglasje občine.

Služnost se ustanavlja za dobo 30 let.
Po izteku služnosti preide FE v funkcio-

nalnem stanju v last in posest občine.

V. Pogoji sodelovanja
Ponudbo lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na ob-
močju države članice EU in fizične osebe, ki 
so državljani RS oziroma državljani države 
članice EU. Pravne osebe morajo k ponud-
bi priložiti še kopijo izpiska iz Poslovnega 
registra Slovenije pri AJPES in potrdilo o 
plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni.

Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o 
plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega 
registra Slovenije pri AJPES (s.p.), dokazi-
lo o državljanstvu ali fotokopijo veljavnega 
osebnega dokumenta.

Državljani oziroma pravne osebe iz drža-
ve članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih 
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so 
enakovredne institucijam od katerih se zah-
tevajo dokazila za slovenske državljane ozi-
roma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil 
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih, 
ne morejo pridobiti pa morajo priložiti lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo izjavijo, 
da imajo plačane davke in prispevke.

Ponudnik ne sme biti v stečajnem po-
stopku, postopku prisilne poravnave ali li-
kvidacijskem postopku.

Ponudbi je treba priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini v višini 3.000,00 €, ki se pla-
ča na transakcijski račun Občine Dobrna, 
št. 01355-0100003171, s pripisom namena 
plačila »javno zbiranje ponudb FE Dobrna«.

Ponudba se bo štela za popolno, če bo 
ponudnik predložil:

– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku 
(priloga št. 1).

– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu 
ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

– Pravne osebe: overjen izpisek iz 
 AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.

– Dokazilo, da je ponudnik registriran za 
pro izvodnjo električne energije.

– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec 
Izjava o sprejemu pogojev postopka zbira-
nja ponudb (priloga št. 2).

– Izpolnjena izjava ponudnika, da po-
nudba velja še 90 dni od dneva odpiranja 
ponudb (priloga št. 3).

– Izpolnjen obrazec Ponudba z izjavo, 
da je ponudnik pregledal in da sprejema 
obstoječe stanje strehe glede primernosti 
postavitve FE (priloga št. 4).

– Reference; navedite tudi število zgraje-
nih FE v zadnjih treh letih, in sicer: vsaj pet-
deset FE v skupni moči najmanj 1MW, 3 FE 
moči nad 100kW in sodelovanje pri najmanj 
dveh FE na osnovnih šolah.

Ponudniki, ki ne izpolnjujejo pogoja re-
ferenc, se izločijo iz nadaljnje obravnave 
(priloga št. 5).

– Izpolnjene obrazce oziroma Izjave na-
ročnikov o sodelovanju s ponudnikom (pri-
loga št. 6).

– Potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih, ki ne sme biti starejše od 30 dni (priloga 
št. 7).

Potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem po-
stopku, postopku prisilne poravnave ali likvi-
dacijskem postopku (priloga št. 8).

– Potrdilo o vplačani varščini s priloženo 
celotno številko računa, za primer vračila 
varščine.

Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če 

bo prispela najkasneje do 1. 10. 2012 do 
10. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 

19, 3204 Dobrna, s pripisom »Ne odpiraj – 
Ponudba za ustanovitev služnosti za posta-
vitev FE Dobrna«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe obči-
na ne bo upoštevala.

VI. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe 

bo: najvišje ponujeno enkratno nadomestilo 
za obdobje ustanovitve služnostne pravice 
30 let.

VII. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb bo javno in bo poteka-
lo v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 
Dobrna, dne 1. 10. 2012, ob 12. uri.

Prisotni predstavniki ponudnikov mo-
rajo za sodelovanje na javnem odpiranju 
ponudb predložiti pooblaščeni osebi pisna 
pooblastila. Pooblastila ne potrebujejo pred-
stavniki ponudnikov, ki so registrirani za za-
stopanje.

Kot najugodnejši ponudnik bo izbran ti-
sti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in 
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po 
merilih.

Občina si na podlagi zbiranja ponudb pri-
držuje pravico do izvedbe dodatnih pogajanj 
s ponudniki.

Če bo med prejetimi ponudbami več naj-
ugodnejših ponudb, se lahko organizator 
javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi 
z najugodnejšimi ponudniki še dodatna po-
gajanja.

Z najugodnejšim ponudnikom se sklene 
pogodba najkasneje v 15 dneh po opra-
vljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če 
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v tem roku, občina zadrži njegovo varščino.

Plačana varščina bo izbranemu ponudni-
ku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od 
izbire najugodnejšega ponudnika.

Občina na podlagi tega zbiranja ponudb 
ni zavezana k sklenitvi pogodbe o ustano-
vitvi stvarne služnosti z najugodnejšim po-
nudnikom oziroma lahko začeti postopek 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi 
brez navedbe razlogov in brez odškodnin-
ske odgovornosti.

VIII. Informacije: ponudniki lahko pri-
dobijo podrobnejše informacije na naslo-
vu Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna; 
kontaktna oseba je Zdenka Kumer, na 
tel. 03/780-10-57 ali elektronski naslov: 
zdenka.kumer@dobrna.si.

Za ogled strešne površine se lahko inte-
resenti predhodno javijo na isti telefon.

IX. Drugo
Celotna razpisna dokumentacija je na 

voljo na internetnem naslovu http://www.
dobrna.si.

Javno zbiranje ponudb se objavi v Ura-
dnem listu RS in na spletni strani Občine 
Dobrna: http://www.dobrna.si.

Vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe 
nosi ponudnik.

Občina Dobrna

Št. 030-0001/2012 Ob-4127/12
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. 

Konjice na podlagi Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) ter Načrta razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem z dne 29. 11. 2011, 
objavlja
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javno ponudbo
o prodaji dveh komunalno opremljenih 

stavbnih zemljišč
za prodajo dveh gradbenih parcel za gra-

dnjo večstanovanjskih objektov (stolpičev) 
v Sp. Prelogah v k.o. 1105 – Škalce po Od-
loku o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge 
(Uradni list RS, št. 62/06).

Opis nepremičnin:
Gradbeni parceli se nahajata na obrobju 

mesta Slov. Konjice v naselju Sp. Preloge 
v novo nastajajočem naselju. Prodajata se 
naslednji parceli:

1. Stolpič 4
Komunalno opremljeno stavbno zemlji-

šče v Slov. Konjicah, parc.št. 1770/1, 1772/5 
in 1772/1, vse k.o. 1105 – Škalce, v skupni 
površini 936 m2. Vrednost navedenih nepre-
mičnin znaša 85.175,77 EUR z vključenim 
20 % DDV.

2. Stolpič 5
Komunalno opremljeno stavbno zemlji-

šče v Slov. Konjicah, parc.št. 1771, 1772/2 
in 1772/3, vse k.o. 1105 – Škalce, v skupni 
površini 1094 m2. Vrednost navedenih ne-
premičnin znaša 95.402,38 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

3. Urejenost
Parceli sta komunalno urejeni s primar-

nimi komunalnimi vodi (vodovod, meteorna 
in fekalna kanalizacija, cesta, telefon, plin, 
parkirišča) in v njej so zajeti tudi stroški ko-
munalnih naprav.

Pogoji javne ponudbe:
1. Zemljišča se prodajata po načelu vi-

deno – kupljeno.
2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku 

v 8 dneh po overovitvi pogodbe. V izklicni 
ceni je zajet 20 % DDV, ki ga plača ponudnik 
oziroma kupec.

3. V ceni kupnine sta pri Stolpiču 4 zajeti 
parc.št. 1772/5 in parc.št. 1772/1, obe k.o. 
1105 – Škalce, v skupni površini 364 m2 
ter pri Stolpiču 5 parc.št. 1772/2 in 1772/3, 
obe k.o. 1105 – Škalce, v skupni površini 
260 m2. Omenjene parcele so zemljišča, na 
katerih se nahaja zgrajena komunalna infra-
struktura in na njih so predvidena parkirišča. 
Navedene parcele se ne prenesejo v last 
ponudnika oziroma kupca oziroma kasneje 
lastnikov stanovanj, temveč ostanejo v lasti 
Občine Slov. Konjice, ki bo zato izdala kup-
cu oziroma investitorju vsa potrebna soglas-
ja, služnosti, ki so potrebna za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

4. Vse stroške v zvezi z pogodbo nosi 
ponudnik oziroma kupec, ki lahko odda po-
nudbo samo za eno posamezno gradbeno 
parcelo, lahko pa odda za obe skupaj.

5. Občina Slov. Konjice si pridržuje pravi-
co, da ne izbere nobene ponudbe.

6. Ponudbe se lahko oddajo v zapeča-
teni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na 
naslov: Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 
Slov. Konjice z pripisom »Ne odpiraj – Javna 
ponudba za prodajo dveh komunalno opre-
mljenih stavbnih zemljišč v Sp. Prelogah«.

7. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo 
vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po 
oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila 
vse ponudnike.

8. Podrobnejše informacije o javni po-
nudbi lahko dobite na Občini Slov. Konjice, 
pri Zdenku Plankl, na tel. 757-33-73.

Občina Slovenske Konjice

Št. 030-0001/2011 Ob-4128/12
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. 

Konjice na podlagi Zakona o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) ter Načrta razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem z dne 29. 11. 2011, 
objavlja naslednjo

javno ponudbo
o prodaji dveh stanovanj

Prodaja stanovanja Kajuhova 
ulica 8, Slov. Konjice št. 3. E, v skupni iz-
meri 49,76 m2, k.o. 1115 – Slov. Konjice, 
ID znak stanovanja 1115-1237-3. Vrednost 
stanovanja po cenitvi znaša 47.175,38 EUR.

Prodaja stanovanja Toneta Melive 10, 
Slov. Konjice št. 15. E, v skupni izmeri 
66,37 m2, k.o. 1115 – Slov. Konjice, ID znak 
stanovanja 1115-1326-15. Vrednost stano-
vanja po cenitvi znaša 57.453,61 EUR.

Pogoji javne ponudbe:
1. Stanovanja se nahajajo v centru Slov. 

Konjic in se prodajajo po načelu videno – 
kupljeno.

2. Vsak ponudnik lahko kupi samo eno 
stanovanje.

3. Plačilo se izvede v enkratnem znesku 
v 8 dneh po overovitvi pogodbe.

4. Vse stroške v zvezi s ponudbo, vključ-
no s plačilom davka plača ponudnik oziroma 
kupec.

5. Občina Slov. Konjice si pridržuje pravi-
co, da ne izbere nobene ponudbe.

6. Ponudbe se lahko oddajo v zapeča-
teni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na 
naslov: Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 
Slov. Konjice z pripisom »Ne odpiraj – Javna 
ponudba za prodajo stanovanj.«

7. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo 
vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po 
oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila 
vse ponudnike.

8. Podrobnejše informacije o javni po-
nudbi lahko dobite na Občini Slov. Konjice, 
pri Zdenku Plankl, na tel. 757-33-73.

Občina Slovenske Konjice

Št. 01410-28/2012-4 Ob-4146/12
Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena 

Zakona o preprečevanju omejevanja konku-
rence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 
in 57/12), petega odstavka 11. člena in prve-
ga odstavka 28. člena Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije Republike Slovenije za var-
stvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12) 
Vlada Republike Slovenije objavlja

javni poziv
zainteresiranim kandidatom  

za člana sveta Javne agencije Republike 
Slovenije  

za varstvo konkurence
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja 

javni poziv zainteresiranim posameznikom, 
da kandidirajo za člana sveta Javne agenci-
je Republike Slovenije za varstvo konkuren-
ce. Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske.

(2) Za člana sveta je lahko imenovana 
oseba, ki:

1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 

študijskih programih druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, ki skladno z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje,

3. je ustrezno strokovno usposobljena za 
opravljanje nalog člana sveta,

4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj,

5. ni v kazenskem postopku zaradi ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in

6. ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest 
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno 
odložena.

(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi 
javni uslužbenec, zaposlen v agenciji. V prvi 
svet so lahko imenovani člani tudi izmed 
javnih uslužbencev, zaposlenih v Uradu Re-
publike Slovenije za varstvo konkurence.

(4) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenje-

pisa Europass, ki je dostopen na spletni 
strani: europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/vernav/Europass

+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_
SI,

2. izjavo kandidata, da je državljan Re-
publike Slovenije,

3. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse za-
konsko določene pogoje za imenovanje za 
člana sveta,

4. izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da 
ne izpolnjuje pogojev za vodenje in odlo-
čanje v upravnem postopku, ki jih določa 
zakon, ki ureja upravni postopek,

5. izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da 
ne izpolnjuje pogojev za odločanje v po-
stopku o prekršku, ki jih določa zakon, ki 
ureja prekrške,

6. izjavo kandidata, da ni bil pravnomoč-
no obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na zaporno 
kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev 
kazni ni bila pogojno odložena,

7. izjavo kandidata, da za namen tega 
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz 
uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom 
v uradne evidence ne soglaša, bo moral 
sam predložiti ustrezna dokazila.

8. izjavo kandidata, da ne obstajajo po-
goji, zaradi katerih bi nastopili razlogi ne-
združljivosti po 12.e členu Zakona o prepre-
čevanju omejevanja konkurence (Uradni list 
RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12).

(5) Vloge z življenjepisom in prilogami 
morajo biti vložene na naslovu oziroma pri-
speti na naslov: vložišče Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
5, 1000 Ljub ljana, najpozneje v petnajstih 
dneh od datuma objave javnega poziva na 
spletnih straneh Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo ter v Razglasnem 
delu Uradnega lista Republike Slovenije. 
Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv 
za člane sveta Javne agencije za varstvo 
konkurence« na naslov: Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
1000 Ljub ljana. Vlogo je mogoče poslati tudi 
v elektronski obliki na elektronski naslov: 
gp.mgrt@gov.si s podpisanimi zahtevanimi 
prilogami najpozneje v petnajstih dneh od 
datuma objave javnega poziva.

(6) Imena izbranih kandidatov bo Vlada 
Republike Slovenije v skladu s tretjim od-
stavkom 12.b člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS, 
št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12) predložila 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Kan-
didati, ki jih bo ta imenoval, bodo opravljali 
funkcijo člana sveta pet let.

(7) Kandidati so kazensko in materialno 
odgovorni za resničnost navedb v vlogi.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
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Št. 101-4/2011 Ob-2952/11
Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava 

Šiška, se z dnem 7. 2. 2011 v evidenci sta-
tutov sindikatov hrani Pravila/statut sindika-
ta Sindikat zaposlenih v Javni agenciji RS 
za podjetništvo in tuje investicije – Sindikat 
»NAPREJ«, in sicer z naslednjimi podatki:

– zaporedna številka vpisa v evidenco: 
194,

– ime in kratica sindikata: Statut sindi-
kata zaposlenih v Javni agenciji RS za 
podjetništvo in tuje investicije – Sindikat 
»NAPREJ«, Sindikat »NAPREJ«,

– sedež sindikata: Verovškova c. 60, 
Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-4113/12
Likvidacijski upravitelji družbe P in C, 

prodaja modnih izdelkov, d.o.o. v likvidaciji, 
Dunajska cesta 159, 1000 Ljub ljana, v skla-
du z določbo 412. člena Zakona o gospo-
darskih družbah objavlja poziv:

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je s 
sklepom Srg 2012/8422 vpisalo začetek 
postopka redne likvidacije družbe P in C, 
prodaja modnih izdelkov, d.o.o., Dunajska 
cesta 159, 1000 Ljub ljana.

2. Za likvidacijske upravitelje družbe v 
likvidaciji so bili s sklepom edinega družbe-
nika z dne 13. 7. 2012 imenovani: Christi-
an Peter Jurisch, Maik Becker, Dr. Michael 
Prüßner, Marcello Toscani.

3. Upniki družbe P in C, prodaja mo-
dnih izdelkov, d.o.o. v likvidaciji, Dunajska 
cesta 159, 1000 Ljub ljana, se pozivajo, da 
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva 
v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve 
do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi do-
kazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s 
priporočeno pošto na naslov P in C, prodaja 
modnih izdelkov, d.o.o. v likvidaciji, Likvida-
cijski upravitelji, Dunajska cesta 159, 1000 
Ljub ljana, s pripisom: prijava terjatve.

4. Dolžniki družbe v likvidaciji se poziva-
jo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

P in C d.o.o. v likvidaciji  
Likvidacijski upravitelji:  
Christian Peter Jurisch  

Maik Becker  
Dr. Michael Prüßner  

Marcello Toscani

 Ob-4124/12
Likvidacijski upravitelj Zavoda Prva PC 

pomoč – Center za informacijski in osebno-
stni razvoj – v likvidaciji, Perčeva 27, 1000 
Ljub ljana, matična številka 3750329000, po-
ziva upnike družbe v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah – ZGD-1, da prijavijo 
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva obja-
ve tega poziva. Upniki naj prijave terjatev 
pošljejo priporočeno po pošti na naslov za-
voda, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, 
višino in zapadlost terjatev.

Likvidacijski upravitelj  
Zavoda Prva PC pomoč –  

Center za informacijski 
 in osebnostni razvoj –  

v likvidaciji

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-4092/12
Direktor družbe PAP Informatika inženi-

ring Podjetje za projektivo, inženiring in inte-
lektualne storitve, d.o.o., Ljub ljana, Čepelni-
kova ulica 7, matična številka: 5374570000 
na podlagi drugega odstavka 520. člena 
Zakona o gospodarskih družbah objavlja 
obvestilo:

Edini družbenik družbe PAP Informati-
ka inženiring Podjetje za projektivo, inže-

niring in intelektualne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Čepelnikova ulica 7, matična številka: 
5374570000 je dne 12. 7. 2012 sprejel sklep 
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z 
umikom lastnega poslovnega deleža.

Osnovni kapital družbe PAP Informati-
ka inženiring Podjetje za projektivo, inže-
niring in intelektualne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Čepelnikova ulica 7, matična številka: 
5374570000 se zmanjša za 90.000 EUR 
z umikom celotnega lastnega poslovnega 
deleža družbe, ki predstavlja 45 % delež 
osnovnega kapitala.

Zaradi umika celotnega lastnega po-
slovnega deleža, se zmanjša osnovni 
kapital družbe, in sicer se iz dosedanjih 
200.000 EUR zniža na znesek 110.000 EUR.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala 
z umikom celotnega lastnega poslovnega 
deleža je v previsokem osnovnem kapitalu 
družbe, ki zaradi spremenjenih razmer na 
trgu, ne ustreza več dejanskemu obsegu 
poslovanja družbe.

Z umikom lastnega poslovnega deleža 
družba PAP Informatika inženiring Podjetje 
za projektivo, inženiring in intelektualne sto-
ritve, d.o.o., izstopi iz družbe kot družbenica.

Edini družbenik Ivan Pureber ima po 
zmanjšanju osnovnega kapitala v druž-
bi osnovni vložek v višini 110.000 EUR, 
ki predstavlja 100 % poslovni delež, ki je 
enak osnovnemu kapitalu družbe.

Zakoniti zastopnik družbe poziva upnike, 
da se v roku 3 mesecev po zadnji objavi v 
Uradnem listu RS zglasijo pri družbi in izja-
vijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala.

PAP Informatika inženiring d.o.o.
direktor

Samo Pureber

Sklici skupščin 

 Ob-4063/12
Uprava družbe na podlagi drugega člena 

sedmega poglavja Statuta družbe sklicuje

19. redno sejo
skupščine družbe Vodi Gorica, 

inštalacije, storitve in trgovina d.d. 
Kromberk,

ki bo dne 19. 10. 2012 ob 13. uri, v 
prostorih delniške družbe Vodi Gorica d.d. 
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk, 
5000 Nova Gorica, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa upravnega odbora: 
»za predsednika skupščine se izvoli Silve-
ster Polanc, za preštevalki glasov se ime-
nujeta Ines Vonta in Marina Močilnik. Za 
sestavo zapisnika skupščine se pooblasti 
notarka Katjuša Gorjan iz Nove Gorice.«

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom za leto 2011, poročilom 
revizorja in upravnega odbora.

Predlog sklepa upravnega odbora: 
Upravni odbor družbe predlaga skupščini 

delničarjev družbe Vodi Gorica d.d. Krom-
berk, da sprejme naslednji sklep: »Sprejme 
se revidirano poročilo za leto 2011. Ugoto-
vljena čista izguba za leto 2011 se bo pokri-
vala iz kapitalskih rezerv.«

3. Podelitev razrešnice upravnemu od-
boru za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: »skupščina podelju-
je razrešnico upravnemu odboru za leto 
2011«.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Upravni odbor predloga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: »za revidiranje 
letnega poročila družbe za poslovno leto 
2012 skupščina imenuje revizijsko družbo 
PIT REVIZIJA d.o.o. Špruha 19, Trzin, Vik-
torija Vehovec.«

Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov z obrazložitvijo: gradivo za skupščino, 
vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami 
in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo 
za vpogled v tajništvu družbe Vodi Gorica, 
inštalacije, storitve in trgovina d.d. Krom-
berk, vsak delovni dan od 9. do 11. ure, od 
dneva objave sklica skupščine do zasedanja 
skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda: delničarji, 
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, lahko sedem dni po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o 
katerem naj skupščina odloča, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda.

Predlogi delničarjev: delničarji lahko k 
vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki da-
jejo predloge sklepov skladno s prvim od-
stavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1. 
Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic 
skupščine, objavila tiste predloge delničar-
jev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po 
objavi tega sklica skupščine, ki bodo razu-
mno utemeljeni in za katere bo delničar-pre-
dlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti: 
delničar lahko svojo pravico do obveščeno-
sti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice: skupščine se 
lahko udeležijo in na njej uresničujejo glaso-
valno pravico tisti delničar, ki (i) je vpisan kot 
imetniki delnic družbe v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev ko-
nec četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine, in (ii) je svojo udeležbo pisno prijavil 
družbi, tako da ta prejme prijavo najkasneje 
3 dni pred zasedanjem skupščine. Delničarji 
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, 
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra. Pooblastilo mora biti pisno in mora 
vsebovati splošne podatke (ime, priimek, 
naslov, EMŠO, oziroma firmo, sedež in ma-

Objave gospodarskih družb
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tično številko) pooblastitelja in pooblaščen-
ca, datum pooblastila ter podpis pooblastite-
lja. Udeležence skupščine družbe prosimo, 
da se pol ure pred začetkom seje skupščine 
prijavijo predstavniku družbe na kraju zase-
danja skupščine.

Vodi Gorica, 
 inštalacije, storitve in trgovina d.d.

Mladen Andrić, glavni izvršni direktor

 Ob-4125/12
Na podlagi zahteve delničarja Draga 

Grila, v skladu z 296. členom Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in 
ZGD-1C) in 7.3. točke Statuta delniške druž-
be, uprava družbe sklicuje

izredno skupščino
delniške družbe Integral AP Tržič d.d.,

ki bo v ponedeljek, 15. 10. 2012 ob 
13. uri, na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa, ki ga je posredoval delni-

čar Drago Gril: skupščina potrdi predsedni-
ka skupščine in preštevalca glasov v skladu 
s predlogom sklicatelja skupščine. Skupšči-
ni bo prisostvoval vabljeni notar.

3. Spremembe pravnoorganizacijske ob-
like družbe.

Predlog sklepa, ki ga je posredoval del-
ničar Drago Gril: spremeni se pravnoorga-
nizacijska oblika družbe, in sicer se družba 
v skladu z 648. členom Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1) preoblikuje iz delniške 
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Obrazložitev predloga
Glede na malo število delničarjev in dej-

stvo, da v družbi obstaja večinski delničar je 
iz vidika malih delničarjev nesmotrno vztra-
jati pri pravnoorganizacijski obliki, ki je za 
male delničarje neučinkovita in ki ne omo-
goča izstopa iz podjetja. Cilj statusne spre-

membe je tako malim delničarjem omogočiti 
izstop, kakor tudi poenostaviti in poceniti 
poslovanje družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v 
Centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četr-
tega dne pred zasedanjem skupščine in ki 
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo 
družbi najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino, tj. do 11. 10. 2012. Delničar lah-
ko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in 
odločanja na skupščini osebno ali preko 
pooblaščenca na podlagi pisnega poobla-
stila. Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in ute-
meljitvijo sklepa predlagatelja Draga Grila, 
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
Mlaka 4, Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure od 
objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina 
ponovljena istega dne, v istih prostorih in 
istim dnevnim redom ob 14. uri. Na po-
novljenem zasedanju bo skupščina družbe 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Integral AP Tržič, d.d.  
Uprava
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Izvršbe

VL 30411/2012 Os-4046/12
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča 

z dne 15. 3. 2012, opr. št. VL 30411/2012, je 
bil dne 18. 5. 2012 opravljen v korist upni-
ka AA LIPA, nepremičnine in storitve d.o.o., 
Celovška cesta 264, Ljub ljana, rubež stano-
vanja – soba št. 126, v 9. nadstropju več-
stanovanjske hiše, na naslovu Celovška 
cesta 264, Ljub ljana, v skupni izmeri 17 m2, 
stavba 1394, bivalna enota 355, last dolžnika 
Boruta Gale, Celovška cesta 264, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 20. 7. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

VL 7453/2011 Os-4023/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvr-

šilni zadevi upnika Hypo Leasing podjetje 
za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, 
Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Ferfolja, Lju-
bič in partnerji, odvetniška družba, o.p., 
d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljub ljana, proti 
dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče, 
ki ga zatopa zak. zast. odv. Božena Vu-
čajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice, sedaj 
neznanega prebivališča, zaradi izterjave 
10.472,92 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Dejanu Levaku, prej Artiče 10a, 
Artiče, sedaj neznanega prebivališča, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se posta-
vi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva 
cesta 3, Brežice.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 29. 8. 2012

IV P 70/2012 Os-3926/12
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom 

opr. št. IV P 70/12 z dne 13. 8. 2012 toženi 
stranki Luis Albertu Murillo Arcetu, Calle 77 
N.59-90 Barranquilla, Komubija, postavilo 
začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sa-
jovic, Jezerska cesta 41, Kranj, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo 
stranko v pravdnem postopku pred Okrožnim 
sodiščem v Kranju IV P 70/2012 vse dotlej, 
dokler tožena stranka ali njegov pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 8. 2012

IV P 2391/2008 Os-3393/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajne-

mu sodniku, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke: Olge Pajek, Požarnice 54, Vnanje Gori-
ce, zoper toženo stranko: Vesno Prašnikar, 
Gradišče 127, Škofljica, ki jo zastopa Primož 
Cunder, odvetnik v Ljub ljani, zaradi motenja 
posesti, dne 11. junija 2012 sklenilo:

tožeči stranki Olgi Pajek, Požarnice 54, 
Vnanje Gorice, se v zadevi opr. št. IV P 
2391/2008 na podlagi 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku postavi začasnega za-
stopnika.

Za začasnega zastopnika se določi od-
vetnik Mirko Modic, Dalmatinova ulica 4, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal tožečo 
stranko vse do takrat, dokler tožeča stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 11. 6. 2012

I 2166/2009 Os-3964/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni 

zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavaro-
valna družba d.d., Celovška 182, Ljub ljana 
– dostava, zoper dolžnika Tafil Elezkurtaj, 
Petrovičeva 3, Ljub ljana – dostava, ki ga 
zastopa začasni zastopnik Dušan Tršan, 
Čufarjeva 3/II, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave 23.413,90 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Tafil Elezkurtaj, se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – 
ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Du-
šan Tršan, Čufarjeva 3/II, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 15. 6. 2012

VL 217101/2011 Os-4014/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Javno podjetje Energetika 
Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, 
proti dolžniku Vilim Toplak, Koroška ulica 6, 
Kranjska Gora, ki ga zastopa odv. Danica 
Novak Kenda, Titova 38, Jesenice, zaradi 
izterjave 182,18 EUR, sklenilo:

začasno zastopnico odv. Polono Hra-
stnik, Cesta železarjev 8b, Jesenice, se 
razreši.

Za začasno zastopnico se postavi odv. 
Danica Novak Kenda, Titova 38, Jesenice.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 27. 8. 2012

Objave sodišč

II P 340/2010 Os-3929/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj-

ni sodnici Matejki Pintarič Pec, v pravdni 
zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica 
d.d., Ljub ljanska c. 3a, Koper, zoper tože-
no stranko Gorana Mlakar, Jezdarska ul. 8, 
Maribor, ki ga zastopa začasna zastopnica 
Alojzija Mavrič, zaradi plačila 139,51 EUR 
s pripadki, izven naroka, 1. februarja 2012 
sklenilo:

začasna zastopnica tožene stranke od-
vetnica Alojzija Mavrič se razreši.

Toženi stranki se postavi začasna za-
stopnica odvetnica Breda Gobec Vrtovec, 
Glinškova 6, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 1. 2. 2012

VL 43471/2011 Os-3965/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvr-

šilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO 
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan 
in Bogataj o.p. d.n.o., iz Ljub ljane, zoper 
dolžnika Baškim Rašiti, sedaj neznanega 
bivališča (prej Ulica Ivana Suliča 14/C, Šem-
peter pri Gorici), EMŠO 2810975501069, 
zaradi izterjave denarne terjatve, dne 22. 8. 
2012 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku se dolžniku Baškim Rašitiju, sedaj 
neznanega bivališča, postavi začasno za-
stopnico odvetnico Dragico Vuga iz Nove 
Gorice, Partizanska ulica 55, ki bo dolžnika 
Baškim Rašitija zastopala v izvršilni zadevi, 
z opr. št. VL 43471/2011, vse dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 22. 8. 2012

P 70/2012 Os-2856/12
Okrožno sodišče na Ptuju je po okro-

žni sodnici-svétnici Albini Hrnec-Pečnik, v 
pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Aleš Kuja-
vec, Kukava 51, Juršinci, 2. Bojan Kujavec, 
Kukova 51, Juršinci, zoper toženo stranko, 
Aleksandra Saharov, naslov neznan, zaradi 
ukinitve preživnine za otroka, 21. maja 2012 
sklenilo:

predlogu tožeče stranke se ugodi in se 
toženi stranki postavi začasni zastopnik 
 odvetnik Veljko Škovrlj, Minoritski trg 5, 
Ptuj.

Postavljeni začasni zastopnik ima 
v predmetnem postopku vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice ima začasni zastopnik od dne-
va postavitve do tedaj, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 5. 2012
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Oklici dedičem

D 38/2011 Os-3988/12
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Martinu 
Koroševiču, rojenem 10. 11. 1902, državlja-
nu Republike Slovenije, vdovcu, nazadnje 
stanujočem Zgornja Ščavnica 70, umrlem 
dne 1. 8. 1962 v Zgornji Ščavnici.

Sodišče je ugotovilo, da je dedič po za-
pustniku tudi sin pokojnega nečaka Franca 
Koroševiča, z neznanim bivališčem nekje v 
Avstriji, ki ga sodišče poziva, da se čimprej, 
najkasneje pa v roku enega leta od objave 
tega oklica na sodni deski sodišča, spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS, pri-
glasi sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Lenartu  
dne 24. 8. 2012

III D 1840/2011 Os-2348/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Sašu 
Petroviču, rojenem 1. 10. 1952, umrlem 
20. 5. 2011, nazadnje stanujočem Kočevska 
cesta 154, Pijava Gorica, Škofljica, državljan 
Republike Slovenije.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodi-
šče, je bil zapustnik samski, imel je dva otro-
ka: Janeza Mervarja in Tanjo Mervar. Glede 
premoženja je napravil oporoko z dne 18. 3. 
2010, s katero je kot oporočna dediča svoje-
ga premoženja določil navedena otroka, ki 
pa sta se dedovanju po očetu odpovedala. 
Glede na navedeno bi v poštev prišli dedi-
či drugega oziroma tretjega dednega reda 
(zapustnikovi starši oziroma dedi in babice 
ter njihovi potomci), o katerih pa sodišče 
nima podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) 
poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklica-
ni kot dediči k dedovanju po zapustniku, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s 
tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče 
po preteku opredeljenega roka zaključilo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2012

I D 89/91 Os-3902/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v 

teku zapuščinski postopek po pokojni Ivani 
Kobau, rojeni 31. 8. 1906, umrli 2. 11. 1990, 
nazadnje stanujoči v Ljub ljani, Prijateljeva 
ul. 3, državljanki Republike Slovenije.

V predmetni zadevi je bil že izdan sklep 
o dedovanju, opr. št. I D 89/91 z dne 16. 12. 
1991, v katerem je sodišče ugotovilo, da 
zapustnica oporoke ni napravila, zato je so-
dišče kot zakonite dediče proglasilo: zap. 
sestro Tomc Frančiško, zap. brata Antona 
Kramerja in zap. nečake: Frančiško Mar-
kovič, Škulj Danico, Gruden Tatjano, Jane-
za Kramarja in Košir Stanislavo. Sodišče 
je nadalje v istem sklepu ugotovilo, da so 
na podlagi zakona dedovanja deležni tudi 
v tujini živeči nečaki in pranečaki pokojne 
Ivane Kobau, in sicer: Joseph Kramer, Frank 
Kramer, Mary Kramer Schwasnick, Marga-

ret Kramer Lonis, Josephine Smith, Mary 
Gartner, Robert Kaucher in Mark Kaucher.

Ker se je po zapustnici naknadno našlo 
premoženje, ki ga bo sodišče moralo dedi-
čem dodeliti z dodatnim sklepom o dedova-
nju, je potrebno o tem premoženju obvestiti 
vse zakonite dediče. Ker pa ne sodišče, ne 
znani dediči s podatki o dedičih, živečih v 
tujini, ne razpolagajo, sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju poziva de-
diče Josepha Kramerja, Franka Kramerja, 
Mary Kramer Schwasnick, Margaret Kra-
mer Lonis, Mary Gartner, Roberta Kaucher-
jaa in Marka Kaucherja, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s 
tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče 
po preteku opredeljenega roka zaključilo 
zapuščinski postopek glede dodatno naj-
denega premoženja zapustnice na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 2012

D 311/2012 Os-3848/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi za-

puščinski postopek po pok. Butkovic Marii, 
rojeni v Mirnu, stanujoči Via Lungo Isonzo 
25, Gorica, Italija, ki je umrla dne 22. 8. 
1992.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso 
znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu so-
dišču v roku enega leta od te objave, si-
cer bo sodišče po preteku enoletnega roka 
odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo in v skladu z do-
ločbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 25. 7. 2012

D 61/2011 Os-5553/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Josipini Kocjan, vdovi Ralca, 
pok. Pavla, roj. 6. 9. 1878, ki je umrla dne 
29. 1. 1962, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Via Giulia 12, Trst, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapu-
stničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva 
vse morebitne dediče, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica in oklica na so-
dni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri 
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in za-
ključilo ta zapuščinski postopek na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 18. 11. 2011

D 141/2002 Os-3381/12
Pri tukajšnjem sodišču je v teku posto-

pek dedovanja po dne 31. 1. 2002 umrlem 
Branku Lužniku, rojenem dne 3. 5. 1949, 
nazadnje stanujočem Legen 27, Slovenj 
Gradec.

Ker sodišču dediči po pokojnem Branku 
Lužniku niso znani, sodišče poziva vse ti-
ste, ki menijo, da imajo pravico do zapušči-
ne, da se v enem letu od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski naslovnega sodi-
šča, priglasijo sodišču. Po poteku navede-
nega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 6. 2012

Oklici pogrešanih

N 8/2012 Os-4005/12
Okrajno sodišče v Cerknici vodi po opr. 

št. N 8/2012 na predlog predlagatelja Joža 
Zgonec, Vrhnika pri Ložu 53, 1386 Stari trg 
pri Ložu, ki ga zastopa odvetnik Peter Mele, 
Resljeva 25, Ljub ljana, postopek o razglasi-
tvi za mrtvega Ivana Avsec, RFD 3, Atkins 
Road Geneve, ZDA, rojenega 15. 8. 1899, v 
Starem trgu pri Ložu, na takratnem naslovu 
Vrhnika pri Ložu 23. Pogrešančev zadnji 
znani naslov je bil RFD 3, Atkins Road Ge-
neve, ZDA, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer Center za socialno delo Cerknica, 
Partizanska cesta 2A, Cerknica.

O pogrešanem, razen podatka, da je v 
zemljiški knjigi v k.o. 1639 – Vrhnika še ve-
dno vpisan kot lastnik parcele 133/2, 82/2, 
83/1, 133/1, 133/4in 130/1, vse do celote, 
drugih informacij o pogrešancu ni.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vede-
li o življenju in smrti pogrešanega Ivana 
Avsca, roj. 15. 8. 1899, v Starem trgu pri 
Ložu, z zadnjim znanim naslovom na RFD 
3, Atkins Road Geneve, ZDA, naj to javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev 
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku 
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 27. 8. 2012

N 13/2012 Os-4013/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi neprav-

dni postopek predlagatelja Franca Rebec, 
Trnje 5, Pivka, ki ga zastopa Anica Posega 
Čeč, odvetnica v Postojni, zoper nasprotne-
ga udeleženca: Matjaža Smerdu, nazadnje 
stanujoč na naslovu Trnje 7, Pivka, pogre-
šan, zaradi razglasitve za mrtvega.

O pogrešanem je znano le, da je naza-
dnje stanoval na naslovu Trnje 7, Pivka, o 
njem pa že nešteto let ni nobenega glasu. 
V vasi Trnje zanj ne ve nihče in ga nihče ne 
pozna. Tudi v župnišču ni nobenih podatkov 
o njegovih prednikih ali potomcih. V zemlji-
ški knjigi je kot lastnik nepremičnine s parc. 
št. 2506, k.o. Trnje, vpisan na podlagi me-
njalne pogodbe z dne 11. 5. 1885.

Sodišče poziva Matjaža Smerduja, da se 
oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Matjaža Smerduja, da 
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev 
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku 
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 28. 8. 2012

N 1/2012 Os-3945/12
Pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih 

Konjicah vodimo postopek za razglasitev 
pogrešane osebe Alojzija Podkubovška za 
mrtvega. Alojzij Podkubovšek je imel po 
znanih podatkih prebivališče v ZDA (naslov 
ni znan), rojen je bil 8. 12. 1891, na Bregu 
4, v ZDA se je iz Slovenije izselil leta 1923. 
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi, in 
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to 
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi 
tega oklica, sicer bo sodišče pogrešanca po 
poteku roka razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah  
dne 21. 8. 2012
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N 9/2011 Os-4006/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Viljem 
Kofol, Drobočnik 7, Most na Soči, zaradi 
razglasitve pogrešanega Petra Kofol, Dro-
bočnik 3, Most na Soči, za mrtvega.

Peter Kofol je bil rojen 12. 7. 1853 v Dro-
bočniku št. 3, materi Katarini Rutar in očetu 
Petru Kofolu. Po znanih podatkih je že v 
mladosti odšel neznano kam in se je takrat 
za njim izgubila vsaka sled. V zemljiški knjigi 
je še vedno vpisan kot solastnik pri nepre-
mičninah v k.o. Lom.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik 
za poseben primer zastopal Center za soci-
alno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo po-
grešanega za mrtvega, v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 8. 2012

N 26/2011 Os-4008/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Aleksan-
dra Leva, Na hribih 5, Tolmin, ki ga zastopa 
Ivan Kokošin Fon, odvetnik v Tolminu, zara-
di razglasitve pogrešanega Janeza Golja, 
Čiginj 35, Tolmin, za mrtvega.

Janez Golja je bil rojen 28. 8. 1895 na 
Čiginju materi Mariji Golja in očetu Jakobu 
Golji. Po znanih podatkih se je v prvi sve-
tovni vojni boril v avstroogrski vojski in se od 
takrat dalje ni več vrnil domov. Predlagatelj 
je ugotovil, da je zabeležen na spomeniku 
padlim v prvi svetovni vojni pri sv. Danilu v 
Volčah pod imenom Joanes Golja. Njegovo 
ime pa je vpisano tudi na seznamu padlih v 
prvi svetovni vojni v knjigi Tolminsko mosti-
šče 2. Uradnih podatkov o smrti pogrešane-
ga ni. Pogrešani je v zemljiški knjigi kot Ivan 
Golja vpisan kot solastnik pri nepremičninah 
v k.o. Čiginj.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik 
za poseben primer zastopal Center za soci-
alno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo po-
grešanega za mrtvega, v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 8. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo 

Babič Borut, Podgradje 26B, Ljutomer, 
zavarovalno polico, št. 50500048757, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑328971

Baričevič Marjeta, Rimska ce-
sta 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500062128, izdala zavarovalnica KD ži-
vljenje. gnt‑329002

Bembič Anja, Vanganel 19A, Ko-
per - Capodistria, zavarovalno polico, št. 
50500116636, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnc‑328994

Bukilica Marko, Kebetova ulica 16, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 40301005979, 
izdala zavarovalnica Slovenica. gne‑328992

Cestnik Tamara, Rožna pot 19, Šen-
tilj v Slov. goricah, zavarovalno polico, št. 
50500045529, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnj‑328937

Čižič Anita, Zrkovska c. 73, Maribor, za-
varovalno polico, št. 50500055054, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. m‑443

Dobrin Rok, Krajnčičeva ulica 5, Maribor, 
zavarovalno polico, št. 50500055935, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. m‑515

Eremić Peter, Falska c. 23, Ruše, za-
varovalno polico, št. 50500040641, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. m‑459

Farazin Branislava, Ploderšni-
ca 1, Jakobski Dol, zavarovalno polico, št. 
50500115451, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. m‑453

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregor-
čičeva ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj 
dokumente, in sicer: ponudba za sklenitev 
zavarovanja GRAWE mozaik: 8004223, 
ponudba zavarovalnici za sklenitev zava-
rovanja odgovornosti: 967008, 967041, 
ponudba za sklenitev GRAWE nezgodne-
ga zavarovanja: 660101, 668258, zelena 
karta: SLO-10/0086448, SLO-10/0086450, 
SLO-10/0091765, SLO-10/0079892, SLO-
10/0083635, polica za avtomobilsko zava-
rovanje:  1278583, 1278763, 1284589, 
1281695, polica za turistično zavarovanje 
GRAWE turist: 254012, 253396, 254065, 
polica za avtomobilsko kasko zavarovanje: 
1254645, 1254713. Ob‑4139/12

Groznik Jure, Sela pri Višnji Gori 9, Višnja 
Gora, zavarovalno polico, št. 50500078064, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnk‑328911

Habič Milica, Podgorica 20, Šmarje - 
SAP, zavarovalno polico, št. 50500114529, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnj‑328912

Intihar Zdenka, Štrukljeva vas 8, Cerkni-
ca, zavarovalno polico, št. 41601006757, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnr‑328929

Judež Darja, Prapreče 2, Šentjernej, za-
varovalno polico, št. 50500101679, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnr‑328954

Judež Darja, Prapreče 2, Šentjernej, za-
varovalno polico, št. 50500041496, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnq‑328955

Kern Viktor, Kriška vas 53, Višnja Gora, 
zavarovalno polico, št. 50500033765, 
iz dala zavarovalnica KD Življenje. 
gnd‑328943

Preklici

Kopitar Tomaž, Zg. Tuštanj 14A, Morav-
če, zavarovalno polico, št. 50500065049, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gni‑328913

Križman Matej, Polica 129, Grosuplje, 
zavarovalno polico, št. 50500089762, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv‑329000

Lekše Tajda, Slatina 28A, Šmartno ob 
Paki, zavarovalno polico, št. 41601001232, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnw‑328949

Mlinarič Zvonka, Obrežna ulica 19, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 50500042651, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. m‑470

Oplotnik Maks, Bratinova ulica 20, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 4360432 (iz-
dana na naslov Vodnikova ulica 12, Zreče), 
izdala zavarovalnica Triglav. gnt‑328952

Potočar Gregor, Pod vinogradi 8, Straža, 
zavarovalno polico, št. 5050008273, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp‑328956

Potrata Peter, Cizejeva 12, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 50500000743, izda-
la zavarovalnica KD Življenje - fondpolica. 
gnh‑328914

Potrata Peter, Cizejeva 12, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 50500037729, izda-
la zavarovalnica KD Življenje - fondpolica. 
gng‑328915

Sitar Nataša, Mala Pirešica 2, Petrovče, 
zavarovalno polico, št. 50500049096, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gno‑328932

Skaza Jožef, Meljski hrib 83, Maribor, 
zavarovalno polico, št. 50500098285, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. m‑493

Sokolovič Ana, Gregorčičeva 57, 
Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 
50500048811, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnp‑328931

Verhnjak Franc, Gortina 78, Muta, zava-
rovalno polico, št. 41601003091 (fondpoli-
ca), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gny‑328972

Vidic Matic, Ljubljanska 53, Novo mesto, 
zavarovalno polico, št. 50500093987, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns‑328953

Spričevala preklicujejo 

Anželak Damjana, Janka Vrabiča 26, Ve-
lenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje 
šole Borisa Kidriča Celje, smer frizer, izdano 
leta 1994. m‑500

Babič Patrik, Križni vrh 60, Laporje, spri-
čevalo 1. letnika SŠGT Maribor, program 3 
+ 2, smer gastronomski tehnik, izdano leta 
2010. m‑471

Bauman Tomaž, Rogozniška cesta 15, 
Ptuj, spričevalo 3. letnika Srednje elektro 
tehniške šole Ptuj, smer elektrotehnik raču-
nalništva, izdano leta 2008. m‑465

Belšak Katja, Gospejna 16, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije in srednje kemij-
ske šole Ruše, smer kemijski tehnik, izdano 
leta 2010. m‑474

Bezjak Janez, Muretinci 1b, Gorišnica, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednješol-
skega centra Ptuj, strojna in metal. šola, 
smer strojni tehnik, izdano leta 1991. m‑514

Bradač Janja, Gomilica 137a, Turnišče, 
indeks, št. 11070189, izdala Zdravstvena 
fakulteta v Ljubljani. gnh‑328989

Bratkovič Kornelija, Ciglence 38, Spo-
dnji Duplek, spričevalo - zaključno Srednje 
zdravstvene šole Maribor, smer zdravstveni 
tehnik, izdano leta 2003. m‑475

Bukumirović Jan, Ogljenšak 9, Zgornja 
Polskava, letno spričevalo 3. letnika Bioteh-
niške šole Maribor, smer veterinarski tehnik, 
izdano leta 2011. m‑480

Čepin Katarina, Ložarjeva ulica 26, Lju-
bljana, indeks, št. 32010303, izdala Na-
ravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani. 
gnu‑328976

Deželak Ines, Lopata 20E, Celje, matu-
ritetno spričevalo I. gimnazije v Celju, smer 
splošna gimnazija, izdano leta 2002. m‑457

Doberšek Ida, Pregljeva 16, Maribor, 
spričevalo 8. razreda Večerne šole Maribor. 
gnu‑328926

Dregarič Jure, Ulica Vita Kraigherja 24, 
Maribor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije 
Maribor, smer gimnazija, izdano leta 2005. 
m‑477

Dremelj Mateja, Vinka Megle uli-
ca 1, Ljutomer, spričevalo o končani OŠ 
Ivana Cankarja Ljutomer, izdano leta 2003. 
gng‑328990

Drobnič Matjaž, Jablovec 10a, Podleh-
nik, spričevali 3. in 4. letnika Elektro in raču-
nalniška šola Ptuj, smer tehnik mahatronike, 
izdani leta 2011, 2012. m‑464

Gajšek Bojan, Tomšičeva 28, Slovenska 
Bistrica, spričevalo – zaključno SKSMŠ v 
Mariboru, poklic metalurški tehnik, izdano 
leta 1990. m‑467

Globevnik Manja, Trnovska ulica 2, Lju-
bljana, indeks, št. 18080207, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnx‑328948

Goljat Polonca, Ljubljanska cesta 85, 
Rače, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje trgovske šole Maribor, smer upravni 
tehnik, izdano leta 1997. m‑447

Grahovac Urška, Milčinskega 5, Celje, 
maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju, 
izdano leta 2004. m‑522

Gril Marko, Partizanska 47, Slovenska 
Bistrica, spričevala 1., 2. in 3. letnika SERŠ 
v Mariboru, poklic elektrotehnik računal. in 
računalnikar, izdana leta 2007, 2011, 2012. 
m‑489

Henigman Sarah, Obrtniška ulica 2, Do-
lenja vas, Potrdilo o končani Osnovni šoli 
dr. Franceta Prešerna, Ribnica. gnx‑328998

Horvat Katja, Svarunova 6, Maribor, in-
deks, št. 81687419, izdala EPF Maribor. 
m‑455

Ilan Milan, Heroja Bračiča 12, Maribor, 
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske šole Maribor, smer knjučavničar, 
izdano leta 1978. m‑446

Jemenšek Valerija, Bazoviška 4, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo – zaključno 3. gim-
nazije Maribor, smer družboslovna, jezikov-
na, izdano leta 1992. m‑487

Jensterle Eva, Gosposka 25, Celje, ma-
turitetno spričevalo I. gimnazije v Celju, 
smer šport, izdano leta 2008. m‑521

Josipović Kristina, Borova vas 30, Mari-
bor, indeks, št. 816881772, izdala EPF Ma-
ribor. m‑450
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Jović Dario, Ljubljanska 102, Maribor, 
spričevalo 4. letnika SŠGT v Mariboru, po-
klic tur. tehnik, izdano leta 2009. m‑473

Jurša Maja, Cesta 4. julija 100, Spodnji 
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje trgo-
vske šole Maribor, izdano leta 2008. m‑501

Kaučič Tina, Blatnikova 12, Maribor, spri-
čevalo o poklicni maturi Srednje zdravstve-
ne šole in kozmetične šole Maribor, smer 
kozmetični tehnik, izdano leta 2006. m‑456

Kert Maja, Dravska ulica 7, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdano leta 1991. m‑504

Klampfer Doroteja, Selnica ob Muri 82, 
Ceršak, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 2011. 
m‑466

Krajnc Robert, Ulica Pohorskega bata-
ljona 15, Oplotnica, diplomo CDI Univerzum 
Ljubljana, št. 1112/92. gnq‑328905

Krasnik Valentina, Hardek 40b, Ormož, 
spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole za 
oblikovanje Maribor, izdani leta 2001, 2002. 
m‑485

Krašek Andreja, Spodnja Rečica 33, La-
ško, spričevalo – zaključno Srednje šole za 
gost. in turizem Celje, smet turistični tehnik, 
izdano leta 2005. m‑484

Kraševec Matic, Slomškova ulica 13, Lju-
bljana, indeks, št. 20202174, izdala Pravna 
fakulteta. gnc‑328944

Kurbus Dejan, Berkovci 32A, Sveti Jurij 
ob Ščavnici, spričevalo 8. razreda Osnov-
ne šole Sveti Jurij ob Ščavnici, izdano leta 
2007. gnn‑328933

Lah Stanka, Pongrce 15, Cirkovce, spri-
čevali 1. in 2. letnika Srednje živilske šole v 
Mariboru, smer slaščičar in živilski delavec v 
slaščičarstvu, izdani leta 1990, 1991. m‑505

Lazarevič Maja, Gomila 10b, Destrnik, 
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o poklicni maturi Srednje zdravstvene 
šole v Mariboru, izdana leta 2001, 2002, 
2003, 2004. m‑503

Lebič Tatjana, Latkova vas 154, Prebold, 
spričevalo – zaključno Srednje šole za trgo-
vinsko dejavnost, tehnična smer, izdano leta 
1982. m‑517

Leitinger Violeta, Hočko Pohorje 76a, 
Hoče, maturitetno spričevalo II. gimnazije 
Maribor, izdano leta 2006. m‑462

Lokavečki Laura, Jurovska cesta 14e, 
Lenart v Slov. goricah, spričevali 1. in 2. 
letnika Srednje ekonomske šole Maribor, 
smer ekonomski tehnik, izdani leta 2008, 
2009. m‑513

Matečko Nejc, Zgornja Javoršči-
ca 20, Moravče, spričevalo o končani OŠ 
Jurija Vege Moravče, izdano leta 2008. 
gnp‑328981

Močnik Ines, Ceršak 24, Ceršak, spri-
čevalo 3. letnika Srednje prometne šole 
Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta 
2008. m‑506

Novak Niko, Knafelčeva 24, Maribor, 
spričevali 3. in 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje strojne šole in metalurške 
šole Maribor, smer strojni tehnik, izdana leta 
2000, 2001, 2001. m‑519

Omerović Surmin, Zrkovska cesta 53a, 
Maribor, indeks, št. 11090240694, izdala 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turi-
zem v Mariboru. m‑496

Osolnik Anže, Krtina 32, Dob, indeks, št. 
23100595, izdala Fakulteta za strojništvo v 
Ljubljani. gns‑328978

Pernat Miran, Potrčeva c. 40, Ptuj, spri-
čevalo – zaključno Srednje kovinarske šole 

Ptuj, Šolski center Ptuj, izdano leta 1994. 
m‑490

Peršič Martin, Libušnje 2, Kobarid, 
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova 
Gorica, avtomehanik, izdano leta 2006. 
gnl‑328910

Petek Boštjan, Spodnja Voličina 175, 
Voličina, spričevalo 3. letnika I. gimnazije 
Maribor, izdano leta 1993. m‑483

Plečko Dominik, Ulica Lackove čete 24, 
Rače, spričevalo 3. letnika Biotehniške šole 
v Mariboru, izdano leta 2011. m‑468

Podkrajšek Saša, Ponikva 12B, Ponikva, 
indeks, št. 83048979, izdala Ekononsko-po-
slovna fakulteta Maribor, leto izdaje 2009. 
gnx‑328973

Pohorec Maja, Hrastovec 80, Zavrč, in-
deks, št. 81686580, izdala EPF Maribor. 
m‑525

Polak Tea, Pod Lipami 26, Celje, spri-
čevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo I. 
gimnazije v Celju, smer klasična gimnazija, 
izdano leta 2007. m‑507

Potočan Anton, Puščava 45, Lovrenc na 
Pohorju, diplomo SKSMŠ Maribor, smer ko-
vinar, strojnik, izdana leta 1985. m‑448

Potočnik Katja, Vrablova ulica 12a, Mari-
bor, spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno 
spričevalo I. gimnazije v Mariboru, izdana 
leta 2004, 2005. m‑458

Potočnik Katja, Vrablova ulica 11a, Mari-
bor, spričevali 3. in 4. letnika in maturitetno 
spričevalo I. gimnazije Maribor, izdana leta 
2007, 2008. m‑454

Potočnik Niki, Pod Kozjakom 8, Selnica 
ob Dravi, indeks, št. 81669583, izdala EPF 
Maribor. m‑461

Prevolšek Marko, Ulica Antona God-
ca 10, Limbuš, spričevalo 2. letnika II. gim-
nazije v Mariboru, izdano leta 2009. m‑494

Prevolšek Mezin, Ulica Antona God-
ca 10, Limbuš, spričevalo 1. letnika II. gim-
nazije v Mariboru, izdano leta 2009. m‑495

Pudeš Svetlana, Bevkova 8, Žalec, spri-
čevalo o poklicni maturi Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, smer tur. tehnik, izdano 
leta 2005. m‑523

Qualizza Paula Cecilia, Cesta na 
grad 29, Celje, spričevalo 3. letnika I. gi-
mnazije v Celju, smer klasična, izdano leta 
2011. m‑476

Radovanović Luka, Dobrova 7, Celje, 
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Ce-
lje, Srednja šola za strojništvo, mehaniko 
in medije, program medijski tehnik, izdano 
leta 2011. m‑460

Razlag Tina, Dobriša vas 52e, Petrov-
če, obvestilo o uspehu pri maturi, št. 951-
688278 I. gimnazije v Celju, izdano leta 
1995. m‑509

Rednak Aleksandra, Luče 10, Mozirje, 
indeks, št. 18090879, izdala Filozofska fa-
kulteta. gno‑328832

Repa Domen, Ravna ulica 6, Hoče, ma-
turitetno spričevalo III. gimnazije Maribor, 
izdano leta 2009. m‑520

Repič Simona, Pernica 8b, Pernica, spri-
čevalo – zaključno Srednje živilske šole Ma-
ribor, poklic živilski tehnik, izdano leta 1995. 
m‑497

Ribič Tina, Vukovski Dol 25, Jarenina, 
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, 
izdano leta 2011. m‑512

Rogelj Andrej, Tomažičeva 8, Kranj, di-
plomo Univerze v Ljubljani, Tehniška fakul-
teta, št. ST-C/1489. gnr‑328904

Rojko Mojca, Dvorjane 38, Spodnji Du-
plek, indeks, št. 83053447, izdala EPF v 
Mariboru. m‑444

Salobir Sabina, Pešnica 27, Šentjur, 
spričevalo o strokovni usposobljenosti upra-
vljalca prevozov v cestnem prometu, veljav-
no od 17. 4. 1997, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, številka 603330, izdano leta 1997. 
gnr‑328979

Senica Bojan, Gorišnica 110a, Gorišni-
ca, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključni 
izpit Srednje poklicne šole, Šolski center 
Ptuj, smer mehanik vozil in voznih sredstev, 
izdana leta 1992, 1993, 1994, 1996. m‑478

Slanič Špela, Zavrh 45b, Voličina, spri-
čevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izda-
no leta 2011. m‑488

Smogavec Sara, Zg. Ložnica 1, Zgornja 
Ložnica, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, smer ekon. tehnik, 
izdano leta 2009. m‑472

Stevanović Milenko, Nikova ulica 16, 
Maribor, diplomo Šolskega avtomehanič-
nega kovinarskega centra Maribor, smer 
ključavničar, izdana leta 1979. m‑510

Sušek Sabina, Selniška cesta 14, Sel-
nica ob Dravi, spričevali 1. in 2. letnika Te-
kstilne poklicne šole Maribor, smer tekstilni 
kemik I, izdani leta 1981, 1982. m‑526

Šef Boris, Sp. Velka 68, Zgornja Velka, 
diplomo SERŠ v Mariboru, poklic monter 
el. omrežij in inštalacij, izdano leta 1986. 
m‑502

Škorje Melani, Marija Gradec 1, Laško, 
spričevali 2. in 4. letnika Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Celje, smer turistični 
tehnik, izdani leta 2009, 2011. m‑486

Šuta Domen, Pot v Dobravo 22, Sv. tro-
jica v Slov. goricah, spričevalo 2. letnika 
Srednje gradbene šole Maribor, smer oko-
ljevarstveni tehnik, izdano leta 2010. m‑511

Tišlar Maša, Cesta Cirila Tavčarja 20, 
Jesenice, spričevala od 1. do 9. razreda in 
zaključno spričevalo OŠ Tone Čufar, izdano 
leta 2007. gnh‑328964

Truden Andrejka, Pod Gabri 18, Ljublja-
na, spričevalo 7. razreda OŠ Prežihovega 
Voranca, Ljubljana, št. 61/2011, izdano leta 
2011. gnh‑328918

Vagner Patrick, Trčova 200, Malečnik, 
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano 
leta 2012. m‑524

Vidmajer Macuh Sara, Maistrova ulica 2, 
Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letnika 
Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer 
tehnik oblikovanja, izdano leta 2012. m‑463

Vidnar Boris, Novak 46, Poljčane, spri-
čevalo – zaključno Srednje živilske šole v 
Mariboru, poklic mesar, izdano leta 1997. 
m‑498

Zagoranski Kristijan, Ipavčeva 2, Mari-
bor, letno spričevalo 3. letnika SERŠ Mari-
bor, smer tehnik računalništva, izdano leta 
2011. m‑449

Zorman Andrej, Kajuhova 4, Slovenj 
Gradec, diplomo Višješolskega centra Ce-
lje, smer splošno strojništvo, izdana 2001. 
m‑516

Zupan Katarina, Trubarjeva 93, Celje, 
spričevali 3. in 4. letnika I. gimnazije v Celju, 
smer splošna gimnazija, izdani leta 2010, 
2011. m‑491

Žonta Marjan, Gaji 44, Celje, spričeva-
lo o strokovni usposobljenosti upravljalca 
prevozov v cestnem prometu, veljavno od 
17. 4. 1997, izdajatelj Ministrstvo za pro-
met, številka 603426, izdano leta 1997. 
gnq‑328980

Žunter Marija, Gorenje 10, Šmartno ob 
Paki, indeks, št. S1013799, izdala Fakulteta 
za strojništvo Maribor. m‑452
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Aleksov Lazar, Trgovišče 6, Veli-
ka Nedelja, voznikovo kartico, številka 
1070500018487002. gnw‑328974

Avtoprevozništvo Gabrijel Močnik s.p., 
Dolenji Novaki 37A, Cerkno, potrdilo za 
voznike - nedržavljane EU, izdano na ime 
Fenzedin Mustafić, št. 006995-BGD21-2-
2555/2009, izdajateljica OZS, leto izdaje 
2009, veljavno do 22. 11. 2012. gnl‑328935

Banič Mojca, Hrvaški brod 2, Šentjer-
nej, študentsko izkaznico, št. 71110346, 
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. 
gnn‑328983

Basta Lea, Staretova 19A, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 18100664, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gng‑328940

Baševska Bisera, Opekarska 10, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19443885, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnw‑328999

Biščak Hafner Marja, Polje, Cesta 
XXXVIII/12, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 41060258, izdala Medicinska fakulteta v 
Ljubljani. gnh‑328939

Blagojević Slaviša, Kocbekova ce-
sta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500028536001, izdal Cetis Ce-
lje. gnc‑328919

Bogdan Kampuš s.p., Stranje 6, Šmarje 
pri Jelšah, potrdilo za voznika Dragana Pe-
šterić, št. 00727/MJ64-2-4495/2010, in Ri-
stić Radivoja, št. 007327/MJ64-2-459/2012, 
veljavno od 13. 10. 2011 do 20. 7. 2012, iz-
dala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
leto izdaje 2010, 2012. gnc‑328923

Borko Karin, Godeninci 1, Središče 
ob Dravi, dijaško izkaznico, izdal Ceris IT 
d.o.o., št. 0006060935. gni‑328988

Božiček Jernej, Ločica ob Savinji 135, 
Polzela, študentsko izkaznico, št. 21090714, 
izdala Fakulteta za družbene vede, v Lju-
bljani. gns‑329003

Bregar Jaka, Sevno 44, Primskovo, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena 
šola Ljubljana. gnl‑328985

Bremšak Blaž, Bizantova cesta 29, Med-
vode, službeno izkaznico, št. 101496, izdalo 
Ministrstvo za notranje zadeve. gni‑328917

Buzadžić Sabrina, Regentova ulica 4, 
Maribor, študentsko izkaznico, št. F0011855, 
izdala Filozofska fakulteta Maribor. m‑482

Črepinšek Jure, Pepelno 32, Šmar-
tno v Rožni dolini, študentsko izkaznico, 
št. 41110231, izdala Univerza v Ljubljani. 
gnv‑328950

Detečnik Tanja, Šentjanž 115, Šentjanž 
pri Dravogradu, študentsko izkaznico, št. 
32080113, izdala NTF, Univerza v Ljubljani, 
Oddelek za tekstil. gnf‑328941

Drobnič Neža, Komarijska pot 15, Bre-
zovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, 
št. 32011099, izdala NTF – Oddelek za te-
kstilstvo, Univerza v Ljubljani. gnu‑328951

Erman Tilen, Sostrska cesta 15d, Lju-
bljana - Dobrunje, študentsko izkaznico, 
št. 19488528, izdala Ekonomska fakulteta. 
gnw‑328924

Franc Zadravec s.p., Šentjanž pri Dravo-
gradu 31, Šentjanž pri Dravogradu, licenco, 
št. 011375/003, za vozilo CAPTIVA 2.0, re-
gistrska številka SG D9-684. gnq‑328930

GASTIN d.o.o., Brkinska ulica 11, Koper - 
Capodistria, licenco za vozilo IVECO STRA-
LIS AS440S50T, št. GE004767/05160, reg. 
št. KP-RK-160. gny‑328922

Gerčer Katja, Ulica Alme Karlin 3, Celje, 
študentsko izkaznico, št. 41110236, izdala 
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gno‑328957

Goličnik Franc, Pari-
žlje 140, Braslovče, voznikovo kartico, šte-
vilka 1070500029835000, izdajatelj Cetis 
d.d. gnz‑328996

Goriše Eva, Rozmanova 24I, Ilirska Bi-
strica, študentsko izkaznico, št. 01008518, 
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 
gng‑328815

Gregl Nives, Hudi Kot 83, Ribnica na Po-
horju, študentsko izkaznico, št. F0009966, 
izdala Univerza v Mariboru. gnb‑328945

Gruden Luka, Preglov trg 11, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 64070097, izda-
la Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. 
gni‑328963

Grudnik Jasmina, Gaberke 272, Šoštanj, 
študentsko izkaznico, št. 42009067, izdala 
Akademija za likovno umetnost in oblikova-
nje v Ljubljani. gnk‑328961

Hočevar Mihaela, Mihovica 2, Šentjer-
nej, študentsko izkaznico, št. 19377698, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnb‑328970

Horvat Rok, Ulica Šercerjeve briga-
de 5, Maribor, študentsko izkaznico, št. 
E1041107, izdala FERI Maribor. m‑451

Hribar Špela, Aljaževa ulica 9, Domžale, 
študentsko izkaznico, št. 19453463, izdala 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr‑329004

Ilešič Boris, Zg. Duplek 117 I, Spo-
dnji Duplek, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500006271010, izdal Cetis Celje. 
m‑479

Jerala Urša, Poljska pot 9, Radovljica, 
študentsko izkaznico, št. 81673993, izdala 
EPF Maribor. m‑528

Jerman Jure, Benčičeva ulica 2A, Ko-
per - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 
27005745, izdala Fakulteta za matematiko. 
gnd‑328993

Jože Piškur s.p., Gustinčičeva ulica 1, 
Ljubljana Šmartno, licenco Skupnosti, št. 
006933/001, za vozilo TAM 130 T 11 B, z 
registrsko oznako LJ J6-169. gnd‑328947

K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribin-
ci 2, Adlešiči, dovolilnice za prevoz v tujino: 
Rusija, št. 1144103, Rusija, št. 1143595, Ru-
sija, št. 1143703, in Ukrajina, št. 2579573, 
izdala Obrtna zbornica Slovenije, leta 2012. 
gnm‑328813

Kepic Tatjana, Dragomelj 12, Domžale, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. 
gnn‑328908

Kitanovski Filip, Dunajska 104, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19490341, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnm‑328984

Kobale Boštjan, Zg. Ložnica 69, Zgor-
nja Ložnica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500001272001, izdal Cetis Celje. 
gns‑328903

Kolar Tina, Dvorakova 10, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 1006531, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo. m‑508

Košir Ana, Gradnikova 13, Radovljica, 
študentsko izkaznico, izdala Pedagoška 
fakulteta Ljubljana, Univerza v Ljubljani. 
gnb‑328995

Krajnc Jan, Drvarska pot 32, Lovrenc na 
Pohorju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v 
Mariboru, št. 0006000729. m‑492

Kranjec Eva, Križevci 2a, Križevci pri Lju-
tomeru, študentsko izkaznico, št. F0011194, 
izdala Filozofska fakulteta Maribor. m‑481

Mederal Katja, Dragomer, Na Grivi 25, 
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkazni-

co, št. 41070235, izdala Medicinska fakulte-
ta v Ljubljani. gnj‑328987

Migalič Branka, Dragatuš 37/a, Draga-
tuš, študentsko izkaznico, št. 04041249, 
izdala Fakulteta za upravno v Ljubljani. 
gny‑328997

MIKRO TIM d.o.o., Limbuška ce-
sta 114, Maribor, taxi nalepki za vozili, z re-
gistrsko številko MB FC-052 in MB ZJ-193. 
gnk‑328936

Milan Pušljar s.p., Škrjanče 4, Ivančna 
Gorica, licenco, številka 007485/003, za vo-
zilo SCANIA, registrska številka LJ 63-8MN. 
gnl‑328960

Mitić Vesna, Planina pri Sevnici 76, 
Planina pri Sevnici, študentsko izkaznico, 
št. 18080551, izdala Filozofska fakulteta. 
gni‑328938

Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, 
Šenčur, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500000726001, izdana na ime Miha 
Bertoncelj, Spodnji Plavž 19, 4270 Jeseni-
ce, izdajatelj Cetis d.d. gne‑328942

Novak Tilen, Mladinska ulica 59, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19417221, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnk‑328986

Orehek Špela, Cesta borcev 5a, Rado-
mlje, študentsko izkaznico, št. 21100408, 
izdala Fakulteta za družbene vede v Ljublja-
ni. gnt‑328977

Ovsenik Rok, Pleteršnikova ulica 9, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 41080181, 
izdala Medicinska fakulteta. gnz‑328925

Papič Laura, Vevška cesta 9, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 41060267, izdala 
Medicinska fakulteta. gnt‑328927

Peterka Marko, Mota 15, Ljutomer, štu-
dentsko izkaznico, št. E 5008487, izdala 
FERI Maribor. m‑527

Petrović Vilijam, Glem 23, Marez-
ige, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500023168000, izdal Cetis d.d. 
gnm‑328934

Pisnik Andrej, Srparska pot 19, Lovrenc 
na Pohorju, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500014241000, izdal Cetis Celje. 
m‑445

Planinc Tajda, Brezova pot 1, Kočevje, 
študentsko izkaznico, št. 11070164, izdala 
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnp‑328906

Pristavec Ajda, Ellerjeva 7, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. 
gnz‑328946

Reherman Manja, Ljubljanska cesta 25, 
Velenje, študentsko izkaznico, št. 40091014, 
izdala Visoka šola za storitve. gns‑328928

Rijavec Katja, Ulica Marija Kogo-
ja 20, Nova Gorica, študentsko izkaznico, 
št. 18110819, izdala Filozofska fakulteta v 
Ljubljani. gnf‑328991

SGP Zidgrad Idrija d.d., Vojkova 8, Idrija, 
licenco, številka 0004040/00585/530/006, 
za vozilo M.A.N.18.284 LK, registrska šte-
vilka GO-J6-869. gno‑328982

Stanković Ana, Lesno Brdo 44, Vrhnika, 
študentsko izkaznico, št. 22110143, izdala 
Fakultata za šport v Ljubljani. gnn‑328962

Starkl Katarina, Cesta na Brdo 57, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 31260076, 
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. 
gnu‑329001

Sukič Matej, Na Logu 13a, Ankaran - An-
karano, študentsko izkaznico, št. 19407291, 
izdala Ekonomska fakulteta Univerze v Lju-
bljani. gnq‑328909

Sušić Mladen, Kocbekova ce-
sta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko karti-
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co, št. 1070500024183002, izdal Cetis Ce-
lje. gnb‑328920

Šauperl Rok, Staneta Severja 19, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. F0014874, 
izdala FF, Univerza v Mariboru. gnv‑328975

Šegina Larisa, Dolenji Radenci 13, Adle-
šiči, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ko-
čevje (smer ekonomski tehnik). gnn‑328958

Šmid Miha, Rdeči breg 8, Lovrenc na Po-
horju, študentsko izkaznico, št. E1010925, 
izdala FERI v Mariboru. m‑469

Transport Piškur Ivan s.p., Škovec 16, Ve-
lika Loka, licenco za vozilo, št. 006864/001, 
reg. št. NM N9-556. gne‑328921

Veingerl Tatjana, Hudalesova ulica 22, 
Maribor, vozniško dovoljenje za voznika vili-
čarja, št. 1492, izdal Andragoški zavod, leta 
1999. m‑499

VRBA d.o.o., Struževo 4, Kranj, li-
cenco za cestni tovorni promet, št. 
GE003244/00914/010. gnj‑328916

Vrezner Pija, Nad čreto 31, Kamnica, 
študentsko izkaznico, št. E 5001455, izdala 
FERI Maribor. m‑518

Zadel Nuša, Ob potoku 32, Horjul, štu-
dentsko izkaznico, št. 41050176, izdala 
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnh‑328814

Zagorc Pilko Tiva, Paradišče 11, Šmarje 
- SAP, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET, Lju-
bljana. gnd‑328968

Zulić Asmir, Pobeška cesta 6, Ko-
per - Capodistria, vozno karto, številka 
1070500022544000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnm‑328959

Žgeč Blažka, Cvetlična ulica 6, Lenart 
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št. 
29007737, izdala Naravoslovotehniška fa-
kulteta, Ljubljana. gno‑328907
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