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Javni razpisi

 Ob-4227/12
Popravek

V objavi Javnega razpisa za spodbuja-
nje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja 
e-storitev 2012–2014, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 69, dne 14. 9. 2012, pod 
Ob-4141/12, se v točki 1. Pravne podlage 
v zadnji alineji doda številka in datum skle-
pa, tako da se besedilo pravilno glasi: Sklep 
Organa upravljanja o začetku postopka 
št. 4300-491/2012-3 z dne 14. 9. 2012.

Uredništvo

Št. 330-4/2011-44 Ob-4186/12
Mestna občina Nova Gorica objavlja na 

podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 10/12) in na podlagi 9. člena Odloka 
o dodeljevanju pomoči za programe in inve-
sticije v kmetijstvu in podeželju v Mestni ob-
čini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 14/10, 
20/11, v nadaljevanju: odlok), naslednjo

spremembo javnega razpisa
»Javni razpis za dodeljevanje pomoči  
za programe in investicije v kmetijstvu 

in podeželju v Mestni občini  
Nova Gorica za leto 2012«,  

objavljenem v Uradnem listu RS,  
št. 16/2012 z dne 2. 3. 2012

Javni razpis se spremeni v 7. točki Obdo-
bje porabe sredstev in sicer se tretja alineja 
»za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi 
iz točke 14.A.2 tega javnega razpisa) od 
dneva prejema odločbe, izdane na podla-
gi tega javnega razpisa in najkasneje do 
30. 9. 2012;« nadomesti z novo, ki se glasi: 
»za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi 
iz točke 14.A.2 tega javnega razpisa) od 
dneva prejema odločbe, izdane na podla-
gi tega javnega razpisa in najkasneje do 
30. 11. 2012;«

Ostale določbe javnega razpisa, ki 
jih predmetna objava ne spre minja, ostane-
jo nespremenjene.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 8016-3/2012-23 Ob-4204/12
Slovenski regionalno razvojni sklad ob-

javlja spremembo in hkrati zaprtje Javnega 
razpisa za ugodna posojila podjetništvu in 
projektom kmetijske predelave, trženja ter 
dopolnilnih dejavnosti, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012 
(Ob-2919/12), v katerega se vključi nasle-
dnja sprememba:

V poglavju I. javnega razpisa – »Predmet 
razpisa« se v točki 3. besedilo, ki se glasi:

»Skupna višina razpisanih ugodnih po-
sojil je 8.500.000,00 EUR, in sicer je na-
menjenih:

– 8.000.000,00 EUR podjetniškim pro-
jektom (namen B) in

– 500.000,00 EUR projektom dopolnilnih 
dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov (namen A2).«

nadomesti s
»Skupna višina razpisanih ugodnih po-

sojil je 9.300.000,00 EUR, in sicer je na-
menjenih:

– 9.300.000,00 EUR podjetniškim pro-
jektom (namen B) in

– 0,00 EUR projektom dopolnilnih de-
javnosti ali predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov (namen A2).«.

Hkrati sklad objavlja zaprtje tega javnega 
razpisa. Vse vloge, ki bodo prispele za 3. 
zadnji rok odpiranj (15. 10. 2012) oziroma 
po njem, se bodo zavrgle.

Slovenski  
regionalno razvojni sklad

Št. 430-243/2012/2 Ob-4191/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Du-

najska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih do-

godkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 
z dne 20. decembra 2007 o uporabi čle-
nov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de 
minimis v sektorju kmetijske pro izvodnje 
(UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja

javni razpis
za Ukrep I: finančna pomoč  

za nadomestilo škode zaradi požara  
ali strele na kmetijskem gospodarstvu  

v letu 2012
l. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je finančna pomoč za blažitev 
poslabšanja ekonomskega položaja kme-
tijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljive-
ga škodnega dogodka na kmetijskem go-
spodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih 
objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

Razpisana sredstva: okvirna višina nepo-
vratnih sredstev za ukrep Finančna pomoč 
za nadomestilo škode zaradi požara ali stre-
le na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012, 
znaša do 22.500 EUR. Sredstva bremenijo 
proračunsko postavko 553810 – Programi 
podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetij-
ske pro izvodnje na Ministrstvu za kmetijstvo 
in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO).

Vrsta javnega razpisa: odprti.
Objava in zaključek razpisa: rok za odda-

jo vlog začne teči peti dan po objavi javnega 
razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do 
zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na sple-
tni strani MKO.

Cilj ukrepa: finančna pomoč ob nepred-
vidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Informacije o razpisu: INFO točka Agen-
ciji RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), 
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrt-
ka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi 
po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Il. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev 

finančne pomoči za blažitev poslabšanja 
ekonomskega položaja kmetijskih gospo-
darstev zaradi nepredvidljivega škodnega 
dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko 
povračilo škode ni določeno s predpisi, ki 
ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ko 
gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo 
zaradi požara ali strele.

2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, 
namenjenih za financiranje vlog prispelih na 
javni razpis za ukrep Finančna pomoč za 
nadomestilo škode zaradi požara ali stre-
le na kmetijskem gospodarstvu znaša do 
22.500 EUR.

3. Sredstva bremenijo proračunsko po-
stavko 5538 – Programi podpor za prestruk-
turiranje in prenovo kmetijske pro izvodnje 
na MKO.

III. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska go-
spodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo 
kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pride-
lavo kmetijskih pro izvodov, navedenih v dru-
gem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, 
ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani 

v register kmetijskih gospodarstev;
– oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe 

kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: 
zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vlo-
ge za ukrep. Če v tekočem koledarskem 
letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, 
se upošteva zbirna vloga iz preteklega ko-
ledarskega leta;

– škodni dogodek je nastal največ 
12 mesecev pred oddajo vloge;

– če je vlagatelj kmetija, mora biti no-
silec ali član kmetijskega gospodarstva ob 
nastanku škodnega dogodka pokojninsko 
in invalidsko zavarovan kot kmet;
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– če je vlagatelj pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem 
besedilu: s.p.) mora biti nosilec tega kmetij-
skega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki 
je registrirano za opravljanje primarne kme-
tijske dejavnosti;

– vlagatelji imajo glede na vrsto zava-
rovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 
064, 065, ki jih določata predpisa, ki ureja-
ta pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
zdravstveno zavarovanje;

– dohodek nosilca kmetijskega gospo-
darstva ne presega minimalne plače za delo 
s polnim delovnim časom v skladu s predpi-
som, ki določa minimalno plačo;

– določba prejšnje alinee se ne upo-
rablja, če je vlagatelj planina ali skupni 
pašnik;

– na dan vložitve vloge ni kmetijsko 
gospodarstvo v težavah, kot to določa-
jo Smernice Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2);

– objekt, na katerem je nastala škoda, je 
bil ob nastanku škodnega dogodka zavaro-
van za primer požara oziroma strele;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je 
bil ob nastanku škodnega dogodka name-
njen primarni kmetijski pridelavi kmetijskih 
pro izvodov, ki jih opredeljuje drugi odstavek 
2. člena Uredbe 1535/07/ES;

– vlagatelj mora predložiti cenitev ško-
dnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;

– minimalna višina ocenjene škode, ki jo 
mora vlagatelj izkazati za upravičenost do 
plačila po tem ukrepu je 5.000 EUR.

V. Splošne določbe:
Upravičenec mora omogočiti dostop do 

dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kra-
ju samem ARSKTRP, revizijskemu organu in 
drugim nadzornim organom.

VI. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki 

je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
že prejel javna sredstva Republike Slovenije 
ali sredstva Evropske unije.

2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje 
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež 
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slo-
venije, kjer je moral nastati tudi škodni do-
godek.

VII. Finančni pogoji dodeljevanja sred-
stev:

1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot 
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.

2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz 
tretje točke tega poglavja v skladu z višino 
ocenjene škode.

3. Za delno nadomestilo škode znaša 
višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu:

– 7.500 EUR nad vključno 65.000 EUR 
ocenjene škode;

– 6.500 EUR od vključno 55.000 do 
65.000 EUR ocenjene škode;

– 5.500 EUR od vključno 45.000 do 
55.000 EUR ocenjene škode;

– 4.500 EUR od vključno 35.000 do 
45.000 EUR ocenjene škode;

– 3.500 EUR od vključno 25.000 do 
35.000 EUR ocenjene škode;

– 2.500 EUR od vključno 15.000 do 
25.000 EUR ocenjene škode;

– 1.500 EUR od vključno 5.000 do 
15.000 EUR ocenjene škode.

4. Višina vseh prejetih sredstev za ško-
dni dogodek ne presega dejanske škode.

5. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu 
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis 
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli 
upravičencu, ne sme presegati 7.500 EUR 
v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede 
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali 
zastavljene cilje.

6. Poleg pomoči de minimis se v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti 
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi pre-
segala intenzivnost, določeno za posebne 
okoliščine vsakega primera v predpisih Sku-
pnosti.

7. Dodeljena sredstva se upravičencem 
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Re-
publiki Sloveniji.

VIII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sred-

stev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki 
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in 
MKO. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in 
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani 
ARSKTRP in MKO se v skladu z 30. členom 
zakona, ki ureja kmetijstvo, zavrže. Izdelana 
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in 
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahte-
vanimi prilogami in dokazili.

Sestavni deli vloge morajo biti speti in 
oštevilčeni po zaporedni številki, od sku-
pnega števila vloženih strani in v mapah. 
Na kuverti vloge mora biti razviden datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, 
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv 
podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter 
oznaka javnega razpisa, na katerega se vla-
gatelj prijavlja:

»Javni razpis – Finančna pomoč za na-
domestilo škode zaradi požara ali strele na 
kmetijskem gospodarstvu«.

2. Vloge z nepravilno označenimi ovojni-
cami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlaga-
teljem v originalnih kuvertah.

3. Obrazec in informacije v zvezi z jav-
nim razpisom je možno dobiti tudi na AR-
SKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 
7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posre-
dujejo tudi po elektronski pošti na naslov: 
aktrp@gov.si.

4. Stroški izdelave vloge in manipulativni 
stroški bremenijo upravičenca.

IX. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno po-

slati priporočeno po pošti na naslov Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, Dunajska 160, Ljub ljana ali jo oddati 
na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog 
začne teči peti dan po objavi javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS in traja vse do zapr-
tja javnega razpisa, ki se objavi na spletni 
strani MKO.

2. Sredstva se dodelijo v skladu z odpr-
tim javnim razpisom.

3. Postopke za dodelitev in izplačila 
sredstev izvede ARSKTRP.

X. Obravnava vlog in postopek odobri-
tve:

1. Vlogo za javni razpis je potrebno vloži-
ti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na 
spletni strani ARSKTRP. Sestavni deli vloge 
morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni 
številki od skupnega števila vloženih strani, 
v mapah ter mora biti priložen natančen se-
znam vstavljene dokumentacije, podpisan 
s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo 
biti razvidni datum in čas (ura, minuta) odda-
je vloge na pošti, označen s strani pošte, na-

slov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno 
označenimi ovojnicami se ne obravnava-
jo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih 
ovojnicah.

2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge 
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti 
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po 
vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki iz-
polnjujejo predpisana merila, do porabe raz-
pisanih sredstev za posamezen ukrep. V pri-
meru, da ima dvoje ali več vlog na ovojnici 
enako označbo datuma in časa (ura, minu-
ta) oddaje vloge, ARSKTRP izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih popolnih 
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj 
vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu 
in času žrebanja ARSKTRP obvesti vlaga-
telje vlog, ki so predmet žrebanja (vablje-
ni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki 
opravi žrebanje, in predsednika komisije, 
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, 
zaposlenih na ARSKTRP.

3. Žrebanje se opravi v uradnih prosto-
rih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se 
izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo 
z žigom ARSKTRP. Listki z evidenčnimi šte-
vilkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj 
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti pri-
sotnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žre-
banje poteka tako, da predsednik komisije 
zaporedoma vleče listke iz škatle, in za vsak 
izžrebani listek glasno prebere evidenčno 
številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na 
žrebanju prisotnim osebam. Navedeno po-
navlja dokler ne izžreba vseh listkov.

4. Če je na ovojnici označen samo da-
tum, ni pa označen čas (ura, minuta) odda-
je, se za to vlogo smatra, da je bila oddana 
zadnjo minuto na označen datum (23 ura 
in 59 minut).

5. Sredstva se razdelijo največ do raz-
položljivega zneska in po listi prejetih vlog.

6. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo na žrebanju prisotne osebe.

7. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge 
obravnava ARSKTRP.

8. Po odprtju vloge se preveri njena po-
polnost.

9. Popolna vloga se po vrstnem redu 
uvrsti na konec liste popolnih vlog v skladu 
z 29. členom Uredbe, ki ureja vrstni red.

10. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk 
uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na 
vrstni red prejetih vlog.

11. Preverjanje izpolnjevanja pogojev 
vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve 
na listo prejetih vlog.

12. O izpolnjevanju pogojev odloči AR-
SKTRP z odločbo o pravici do sredstev.

13. Vloga, ki je popolna in izpolnju-
je predpisane pogoje, vendar razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev 
v celoti, se lahko odobri do višine razpolo-
žljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. 
V nasprotnem primeru se vloga zavrne.

14. ARSKTRP mora še pred odobritvijo 
pomoči predhodno preveriti višino že dode-
ljene pomoči de minimis za posameznega 
upravičenca v centralni evidenci pomoči de 
minimis za kmetijstvo, ki jo vodi MKO.

15. ARSKTRP mora v roku petnajst dni 
po dodelitvi pomoči de minimis poročati o iz-
plačilu pomoči MKO na obrazcu in na način, 
ki ga MKO objavi na svojih spletnih straneh.

16. Vloge oddane pred rokom za oddajo 
vlog, se s sklepom zavržejo.

Ministrstvo  
za kmetijstvo in okolje
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Št. 430-244/2012/2 Ob-4190/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Du-

najska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih do-

godkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de mini-
mis v sektorju kmetijske pro izvodnje (UL L, 
št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja

javni razpis
za Ukrep II: finančna pomoč ob smrti, 
invalidnosti ali nesposobnosti za delo  

v letu 2012
l. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je finančna pomoč za blažitev 
poslabšanja ekonomskega položaja kme-
tijskih gospodarstev, ki je posledica smrti 
oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti 
ali več kakor šestmesečne osemurne ne-
sposobnosti za delo ali primerljive vsote ur 
za najmanj štiriurno nesposobnost za delo 
v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Razpisana sredstva: okvirna višina ne-
povratnih sredstev, namenjenih za ukrep Fi-
nančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali ne-
sposobnosti za delo na kmetijskem gospo-
darstvu znaša do 142.500 EUR. Sredstva 
bremenijo proračunsko postavko 553810 
– Programi podpor za prestrukturiranje in 
prenovo kmetijske pro izvodnje na Ministr-
stvu za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem 
besedilu: MKO).

Vrsta javnega razpisa: odprti.
Objava in zaključek razpisa: rok za odda-

jo vlog začne teči peti dan po objavi javnega 
razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do 
zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na sple-
tni strani MKO.

Cilj ukrepa: finančna pomoč ob nepred-
vidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Informacije o razpisu: INFO točka na 
Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), 
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrt-
ka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi 
po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

II. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je finančna 

pomoč za blažitev poslabšanja ekonomske-
ga položaja kmetijskih gospodarstev, ki je 
posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. katego-
rije invalidnosti, kot jih določa predpis, ki 
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ali več kakor šestmesečne osemurne ne-
sposobnosti za delo ali primerljive vsote ur 
za najmanj štiriurno nesposobnost za delo 
v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

2. Sredstva se dodelijo upravičencu kot 
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.

3. Okvirna višina nepovratnih sredstev, 
namenjenih za financiranje vlog prispelih 
na javni razpis za ukrep Finančna pomoč 
ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za 
delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 
142.500 EUR.

4. Sredstva bremenijo proračunsko po-
stavko 5538 – Programi podpor za prestruk-
turiranje in prenovo kmetijske pro izvodnje 
na MKO.

III. Vlagatelji:
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva 

v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in 
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 

pro izvodov, navedenih v drugem odstavku 
2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo 
za pridobitev sredstev.

IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev 

na tem ukrepu izpolnjevati naslednje po-
goje:

– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev;

– oddati zbirno vlogo v koledarskem letu 
oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem kole-
darskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče 
oddati, se upošteva zbirna vloga iz pretekle-
ga koledarskega leta;

– škodni dogodek pri ukrepu II je prizadel 
nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, 
ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan 
kot kmet ali iz naslova primarne kmetijske 
dejavnosti. Kot član kmetijskega gospodar-
stva se šteje član kmetije po zakonu, ki ureja 
kmetijstvo. V primeru drugih oblik kmetijskih 
gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja 
kmetijstvo, se kot član kmetijskega gospo-
darstva šteje član, ki ima oziroma je ob 
smrti imel, prijavljeno stalno prebivališče na 
naslovu kmetijskega gospodarstva, in sicer: 
namestnik nosilca kmetijskega gospodar-
stva, njegovi potomci ali njegovi posvojen-
ci in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski 
partnerji, njegovi vnuki oziroma potomci nje-
govih posvojencev in njihovi zakonci oziro-
ma zunajzakonski partnerji, njegov zakonec 
ali zunajzakonski partner, njegovi bratje in 
sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski 
partnerji in njihovi potomci, njegovi starši, 
njegovi stari starši in posvojitelj;

– do pomoči so glede na vrsto zavaro-
vanj upravičeni vlagatelji, ki imajo upravi-
čene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih 
določata predpisa, ki urejata pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in zdravstveno za-
varovanje;

– škodni dogodek je nastal največ 
12 mesecev pred oddajo vloge za ukrep II;

– dan škodnega dogodka je v primeru 
smrti datum smrti, v primeru invalidnosti da-
tum izdaje odločbe o priznani pravici do in-
validnosti, v primeru nesposobnosti za delo 
pa datum zadnje začasne zadržanosti od 
dela, ki je razviden iz odločbe o začasni 
nezmožnosti za delo;

– na dan vložitve vloge ni kmetijsko go-
spodarstvo v težavah, kot to določajo Smer-
nice Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
(UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);

– dohodek nosilca ali člana kmetijskega 
gospodinjstva, ki se mu je pripetil škodni do-
godek, po zadnjih razpoložljivih podatkih ni 
presegal minimalne plače za delo s polnim 
delovnim časom v skladu s predpisom, ki 
določa minimalno plačo.

V. Splošne določbe:
Upravičenec mora omogočiti dostop do 

dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kra-
ju samem ARSKTRP, revizijskemu organu in 
drugim nadzornim organom.

VI. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki 

je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
že prejel javna sredstva Republike Slovenije 
ali sredstva Evropske unije.

2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje 
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež 
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slo-
venije.

3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo 
po tem ukrepu le enkrat v treh letih.

VII. Finančni pogoji dodeljevanja sred-
stev:

1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot 
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.

2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz tre-
tje točke tega poglavja v skladu z ugotovlje-
no kategorijo invalidnosti, trajanjem nespo-
sobnosti za delo oziroma primerom smrti.

3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni ne-
zmožnosti znaša višina nepovratnih sred-
stev

– 7.500 EUR: smrt;
– 7.500 EUR: l. kategorija invalidnosti;
– 5.200 EUR: ll. kategorija invalidnosti;
– 3.750 EUR: lll. kategorija invalidnosti;
– 7.500 EUR:12-mesečna nesposob-

nost;
– 6.875 EUR: enajstmesečna nesposob-

nost;
– 6.250 EUR: desetmesečna nesposob-

nost;
– 5.625 EUR: devetmesečna nesposob-

nost;
– 5.000 EUR: osemmesečna nesposob-

nost;
– 4.375 EUR: sedemmesečna nespo-

sobnost;
– 3.750 EUR: šestmesečna nesposob-

nost.
4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu 

z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis 
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli 
upravičencu, ne sme presegati 7.500 EUR 
v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede 
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali 
zastavljene cilje.

5. Poleg pomoči de minimis se v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti 
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi pre-
segala intenzivnost, določeno za posebne 
okoliščine vsakega primera v predpisih Sku-
pnosti.

6. Dodeljena sredstva se upravičencem 
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Re-
publiki Sloveniji.

VIII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sred-

stev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki 
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in 
MKO. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in na 
obrazcu, ki je dostopen na spletni strani AR-
SKTRP in MKGP se v skladu z 30. členom 
zakona, ki ureja kmetijstvo, zavrže. Izdelana 
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in 
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahte-
vanimi prilogami in dokazili.

Sestavni deli vloge morajo biti speti in 
oštevilčeni po zaporedni številki, od sku-
pnega števila vloženih strani in v mapah. 
Na kuverti vloge mora biti razviden datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, 
označen s strani pošte, ime, priimek (na-
ziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), 
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna 
pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposob-
nosti za delo«.

2. Vloge z nepravilno označenimi ovojni-
cami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlaga-
teljem v originalnih kuvertah.

3. Obrazec in informacije v zvezi z jav-
nim razpisom je možno dobiti tudi na AR-
SKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 
7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posre-
dujejo tudi po elektronski pošti na naslov: 
aktrp@gov.si.
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4. Stroški izdelave vloge in manipulativni 
stroški bremenijo upravičenca.

XI. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno po-

slati priporočeno po pošti na naslov Agenci-
ja RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Dunajska 160, Ljub ljana ali jo oddati na vlo-
žišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog zač-
ne teči peti dan po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja 
javnega razpisa, ki se objavi na spletni stra-
ni ministrstva.

2. Sredstva se dodelijo v skladu z odpr-
tim javnim razpisom.

3. Postopke za dodelitev in izplačila 
sredstev izvede ARSKTRP.

X. Obravnava vlog in postopek odobri-
tve:

1. Vlogo za javni razpis je potrebno vložiti 
v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na 
spletni strani ARSKTRP. Sestavni deli vloge 
morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni 
številki od skupnega števila vloženih stra-
ni, v mapah ter mora biti priložen natančen 
seznam vstavljene dokumentacije, podpisan 
s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo 
biti razvidni datum in čas (ura, minuta) od-
daje vloge na pošti, označen s strani pošte, 
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno 
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter 
se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.

2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge 
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti 
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po 
vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki iz-
polnjujejo predpisana merila, do porabe raz-
pisanih sredstev za posamezen ukrep. V pri-
meru, da ima dvoje ali več vlog na ovojnici 
enako označbo datuma in časa (ura, minu-
ta) oddaje vloge, ARSKTRP izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih popolnih 
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj 
vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu 
in času žrebanja ARSKTRP obvesti vlaga-
telje vlog, ki so predmet žrebanja (vablje-
ni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki 
opravi žrebanje, in predsednika komisije, 
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, 
zaposlenih na ARSKTRP.

3. Žrebanje se opravi v uradnih prosto-
rih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se 
izpišejo na prepognjene listke, ki se overi-
jo z žigom ARSKTRP. Listki z evidenčnimi 
številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se 
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzoč-
nosti prisotnih vabljenih vlagateljev in komi-
sije. Žrebanje poteka tako, da predsednik 
komisije zaporedoma vleče listke iz škatle, 
in za vsak izžrebani listek glasno prebe-
re evidenčno številko izžrebane vloge, ter 
jo pokaže na žrebanju prisotnim osebam. 
Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh 
listkov.

4. Če je na ovojnici označen samo da-
tum, ni pa označen čas (ura, minuta) odda-
je, se za to vlogo smatra, da je bila oddana 
zadnjo minuto na označen datum (23 ura 
in 59 minut).

5. Sredstva se razdelijo največ do raz-
položljivega zneska in po listi prejetih vlog.

6. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo na žrebanju prisotne osebe.

7. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vlo-
ge obravnava ARSKTRP.

8. Po odprtju vloge se preveri njena 
popolnost.

9. Popolna vloga se po vrstnem redu 
uvrsti na konec liste popolnih vlog v skladu 
z 29. členom Uredbe, ki ureja vrstni red.

10. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi šte-
vilk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpli-
va na vrstni red prejetih vlog.

11. Preverjanje izpolnjevanja pogojev 
vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve 
na listo prejetih vlog.

12. O izpolnjevanju pogojev odloči AR-
SKTRP z odločbo o pravici do sredstev.

13. Vloga, ki je popolna in izpolnju-
je predpisane pogoje, vendar razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev 
v celoti, se lahko odobri do višine razpolo-
žljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. 
V nasprotnem primeru se vloga zavrne.

14. ARSKTRP mora še pred odobritvijo 
pomoči predhodno preveriti višino že dode-
ljene pomoči de minimis za posameznega 
upravičenca v centralni evidenci pomoči de 
minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo.

15. ARSKTRP mora v roku petnajst dni 
po dodelitvi pomoči de minimis poročati 
o izplačilu pomoči ministrstvu na obrazcu in 
na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih 
spletnih straneh.

16. Vloge oddane pred rokom za oddajo 
vlog, se s sklepom zavržejo.

Ministrstvo  
za kmetijstvo in okolje

Št. 4102-7/2012-1 Ob-4195/12
Na podlagi prvega odstavka 3. člena 

Uredbe o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in 
Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za doba-
vo hrane iz intervencijskih zalog (Uradni list 
RS, št. 96/05 in 36/07) Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve objavlja

javni razpis
za imenovanje dobrodelnih 

organizacij za razdeljevanje hrane iz 
intervencijskih zalog najbolj ogroženim 

v Sloveniji za leto 2013
I. Predmet razpisa: predmet javnega 

razpisa je imenovanje dobrodelnih organi-
zacij, ki bodo v okviru ukrepa dobave hrane 
iz intervencijskih zalog Skupnosti razde-
ljevale hrano najbolj ogroženim osebam 
v Republiki Sloveniji za leto 2013.

II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne 
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo status humanitarne organi-
zacije,

– da imajo vzpostavljeno mrežo za 
razdeljevanje hrane po lokalnih območjih, 
tako, da z njo pokrivajo celotno državo,

– da imajo ustrezne prostore in prosto-
voljce za razdeljevanje paketov, blaga in 
obrokov ter transport, in sicer:

– živila se mora shranjevati pri ustre-
zni temperaturi in v suhih skladiščih,

– prostori morajo biti čisti,
– zaloge hrane morajo biti dvignjene 

od tal,
– upoštevati je potrebno rok uporabe,

– da imajo izdelane postopke za sledlji-
vost razdeljenih količin hrane in upraviče-
nosti prejemnikov in

– da vodijo računovodske evidence.
III. Obvezna oblika in vsebina prijave: 

vloga mora biti posredovana na prijavnem 
obrazcu (Priloga).

IV. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na 

javni razpis predložiti Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve osebno ali pri-
poročeno po pošti do 12. 10. 2012. Šteje 
se, da je ponudba prispela pravočasno, 
če je zadnji dan roka za oddajo do 12. ure 
oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 
Ljub ljana, soba 11 – vložišče, ali če je za-
dnji dan roka oddana po pošti kot priporo-
čena pošiljka.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na 
javni razpis v zaprti kuverti na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, označeno 
z oznako v levem zgornjem kotu na prednji 
strani kuverte, in sicer: »Prijava na javni 
razpis – EU ukrep pomoči v hrani – Ne 
odpiraj – Vloga«.

V primeru poziva k dopolnitvi vloge mo-
rajo biti le te označene enako kot vloga: 
Javni razpis – EU ukrep pomoči v hrani – 
Ne odpiraj – Dopolnitev vloge.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
den naslov ponudnika.

Nepravilno označene kuverte bodo vr-
njene ponudnikom neodprte.

Enako bodo neodprte vrnjene pisemske 
kuverte, prejete po roku za dostavo vlog.

Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziro-
ma spreminja do preteka razpisnega roka.

Ponudba ali dopolnitev, ki je prispela 
na Ministrstvu za delo, družino in social-
ne zadeve po preteku razpisnega roka, je 
prepozna.

Prepozno prejete dopolnitve Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve ne bo 
upoštevalo.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasne ali ne 
bodo popolne ali če je ni podal ponudnik, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve 
s sklepom zavrglo.

V. Rok za izbor ponudnikov, izdajo od-
ločbe in sklenitev pogodbe: minister za 
delo, družino in socialne zadeve bo na pod-
lagi predloga komisije, najkasneje v roku 
15 dni po prejemu predloga, izbral dobro-
delne organizacije, s katerimi bo Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
sklenila pogodbo za leto 2013.

VI. Dodatne informacije
Besedilo razpisa in prijavni obrazec do-

bijo interesenti na recepciji Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve v času 
uradnih ur, ki so ponedeljek, sreda in pe-
tek od 9. do 12. ure in sreda od 14. do 
16. ure, dostopna pa sta tudi na spletnih 
straneh Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve.

Dodatne informacije o javnem razpisu je 
mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 
9. in 10. uro od ponedeljka do petka v času 
do zaključka razpisnega roka pri Danici 
Ošlaj, na tel. 01/369-77-85.
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PRIJAVNI OBRAZEC 
 








 
 
 

Ime ponudnika:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Matična številka: ___________________________ 

Davčna številka: ___________________________ 

Odgovorna oseba ponudnika:__________________________________________________ 

 

Podatki o sedežu ponudnika:  

Kraj:______________________________________________________________________ 

Ulica:_____________________________________________________________________ 

Poštna številka: ____________________ 

Telefon številka:____________________ 

Fax številka: ______________________ 

Elektronski naslov:____________________________________________ 

Številka transakcijskega računa:________________________________________________ 

Transakcijski račun odprt pri: __________________________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika:___________________________________________________ 

Telefon kontaktne osebe: _________________________ 

 

 


Status humanitarne organizacije: 
 
t. odločbe: _________________________________  

      datum izdaje odločbe:_________________________  

      ime organa, ki je izdal odločbo_____________________________________________  

 

 

 
Izjavljam, da: 
 

 da imam status humanitarne organizacije, 
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 da imam vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane po lokalnih območjih, tako, da z 

njo pokrivajo celotno državo,  
 

 da imam ustrezne prostore in prostovoljce za razdeljevanje paketov, blaga in obrokov 
ter transport, in sicer: 

 
 živila bomo shranjevali pri ustrezni temperaturi in v suhih skladiščih,  
 prostori bodo čisti, 
 zaloge hrane bodo dvignjene od tal,  
 upoštevali bomo rok uporabe,  

 
 da imam izdelane postopke za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti 

prejemnikov in 
 

 da vodim računovodske evidence. 
 
 

. 
 

 

 

Kraj, datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 

_______________________                                         ____________________________ 

Ministrstvo za delo, družino  
in socialne zadeve

 Ob-4242/12
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju 

postopkov pri porabi sredstev evropske ko-
hezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10) in 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje operacij  

za energetsko sanacijo stavb  
v lasti lokalnih skupnosti, v okviru 

Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture  

za obdobje 2007–2013, šeste razvojne 
prioritete Trajnostna raba energije,  

prve prednostne usmeritve  
Energetska sanacija javnih stavb

1. Naziv in sedež posredniškega telesa 
ter izvajalca javnega razpisa

Posredniško telo ter izvajalec javnega 
razpisa je Ministrstvo za infrastrukturo in 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 








 
 
 

Ime ponudnika:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Matična številka: ___________________________ 

Davčna številka: ___________________________ 

Odgovorna oseba ponudnika:__________________________________________________ 

 

Podatki o sedežu ponudnika:  

Kraj:______________________________________________________________________ 

Ulica:_____________________________________________________________________ 

Poštna številka: ____________________ 

Telefon številka:____________________ 

Fax številka: ______________________ 

Elektronski naslov:____________________________________________ 

Številka transakcijskega računa:________________________________________________ 

Transakcijski račun odprt pri: __________________________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika:___________________________________________________ 

Telefon kontaktne osebe: _________________________ 

 

 


Status humanitarne organizacije: 
 
t. odločbe: _________________________________  

      datum izdaje odločbe:_________________________  

      ime organa, ki je izdal odločbo_____________________________________________  

 

 

 
Izjavljam, da: 
 

 da imam status humanitarne organizacije, 
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prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljub ljana, 
tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39 (v na-
daljevanju: MzIP).

2. Pravne in programske podlage za iz-
vedbo javnega razpisa

– 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 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES);

– Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 
z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezij-
skega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, 
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1084/2006/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 Uredba 
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, 
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1828/2006);

– Zakon o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (ZRRD) (Uradni list RS, št., 22/06 – 
UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11);

– Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS) (Uradni list RS, št. 86/10);

– Zakon o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZI-
PRS1112) (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 
45/11 Odl. US: U-I-1/11-15, 22/12 – ZUKN-C 
in 37/12);

– Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12);

– Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2);

– Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 
18/11 in 43/12 Odl. US: U-I-211/11-26);

– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 
66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. 
US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12);

– Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS, 
št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. 
US: U-I-257/09-22 in 10/12);

– Uredba o enotni metodologiji za pripra-
vo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10);

– Uredba o postopku, merilih in nači-
nih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11);

– Uredba o zelenem javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12);

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

– Uredba o določanju količine električne 
energije, ki je pro izvedena v sopro izvodnji 
toplote in električne energije z visokim iz-
koristkom ter določanju izkoristka pretvorbe 
energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09);

– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011);

– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ura-
dni list RS, št. 55/08);

– Proračun Republike Slovenije za leto 
2012 (DP2012) (Uradni list RS, št. 96/10 in 
37/12);

– Nacionalni strateški referenčni okvir za 
obdobje 2007–2013;

– Operativni program razvoja okolj-
ske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013 (OP ROPI, Odločba Evropske 
Komisije z dne 27. 8. 2007);

– Odločitev organa upravljanja o potrdi-
tvi instrumenta Javni razpis »Sofinanciranje 
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalnih skupnosti«, v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne 
prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. pred-
nostne usmeritve »Energetska sanacija jav-
nih stavb« št.: KS OP ROPI/ 6/1/005-0-MzIP.

3. Predmet, namen razpisa in predvidene 
dejavnosti

3.1 Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih sredstev iz naslova prve predno-
stne usmeritve »Energetska sanacija javnih 
stavb«, v okviru Operativnega programa ra-
zvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energije«.

Predmet sofinanciranja so projekti (v na-
daljevanju: operacije) energetske sanacije 
obstoječih stavb ali nadomestne gradnje (v 
nadaljevanju: nadomestna gradnja), v nasle-
dnji vsebini:

– energetsko učinkovita sanacija obstoje-
čih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih 
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna 
izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja 
oken);

– sanacija sistemov in uporaba/vgradnja 
sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezrače-
vanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih 
decentraliziranih sistemov za energetsko 
oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi 
obnovljivih virih energije;

– samodejno spremljanje porabe (ener-
getski monitoring), ki omogoča spremljanje 
kazalnikov operacije.

Operacije se izvajajo v skladu z veljav-
nimi predpisi in navodili organa upravljanja 
v Republiki Sloveniji, objavljenimi na sple-
tnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/.

Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse 
operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki 
na dan objave tega razpisa še niso zaključe-
ne (za zaključek se šteje izdaja uporabnega 
dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih pri-
merih pa zaključek izvedbe del). Za začetek 
izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe 
z izbranim izvajalcem.

3.2 Namen razpisa
Razpisana sredstva so namenjena ener-

getski sanaciji stavb ali izvedenim ukrepom 
pri nadomestni gradnji, kar zajema:

– pri obstoječih stavbah izboljšanje toplo-
tnih karakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne 
zaščite oziroma je ta nezadostna ali pri nado-
mestnih gradnjah izvedeni energetski ukrepi 
na ovoju stavb;

– izboljšanje ali vgradnja sistemov za 
ogrevanje, in sicer:

· spodbujanje nakupa kotlov na lesno 
biomaso in optimizacija ogrevalnih, hladilnih 
in prezračevalnih sistemov;

· spodbujanje uporabe solarnih siste-
mov, ki je namenjeno povečanju uporabe ob-

novljivih virov energije za ogrevanje stavb in 
sanitarno toplo vodo;

· spodbujanje uporabe toplotnih črpalk 
za centralno ogrevanje prostorov in pripravo 
sanitarne vode, ki predstavljajo energetsko 
učinkovit in do okolja prijazen način ogre-
vanja;

– izboljšanje ali vgradnja sistemov za 
sopro izvodnjo toplote in električne energije 
(kogeneracijski sistem);

– naložbe v samodejno spremljanje po-
rabe energije.

3.3 Predvidene dejavnosti
Področje energetske sanacije v javnem 

sektorju sestavljajo obstoječe stavbe ali izve-
deni ukrepi pri nadomestni gradnji:

– toplotna izolacija fasad, toplotna izola-
cija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken 
in vrat na ovoju stavbe, toplotna izolacija tal;

– sanacija ali vgradnja ogrevalnih, hladil-
nih in prezračevalnih sistemov (zamenjava ali 
vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in 
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih siste-
mov, merjenje in obračun stroškov za ener-
gijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih 
postaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, 
kompresorjih);

– zamenjava ali vgradnja kotlov na lesno 
biomaso, kogeneracijskih sistemov, toplotnih 
črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in 
pripravo sanitarne vode ter toplote za teh-
nologijo;

– spremljanje porabe (energetski moni-
toring), ki omogoča spremljanje kazalnikov 
uspešnosti investicije.

4. Razpoložljiva sredstva, višina sofinan-
ciranja in obdobje za porabo sredstev

4.1 Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Javni razpis za izbor operacij delno finan-
cira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izva-
ja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za ob-
dobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energije«, prve predno-
stne usmeritve »Energetska sanacija javnih 
stavb«.

Okvirna višina nepovratnih sredstev 
evropske kohezijske politike, ki je na razpola-
go za sofinanciranje operacij po tem javnem 
razpisu, znaša 52.000.000,00 EUR, in sicer:

– v letu 2013: 30.000.000,00 EUR
– v letu 2014: 15.000.000,00 EUR
– v letu 2015: 7.000.000,00 EUR
Namenska sredstva EU za kohezijsko 

politiko in sredstva slovenske udeležbe za 
kohezijsko politiko so zagotovljena v prora-
čunu Republike Slovenije, na proračunskih 
postavkah MzIP:

– PP 962210 Trajnostna energi-
ja-07-13-EU,

– PP 962410 Trajnostna energi-
ja-07-13-slovenska udeležba.

S sredstvi evropske kohezijske politike 
bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 
100 % javno upravičenih izdatkov operaci-
je, od tega predstavljajo namenska sredstva 
Kohezijskega sklada 85-odstotni delež, slo-
venska udeležba za kohezijsko politiko pa 
15-odstotni delež.

Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
Sredstva za neupravičene stroške in mo-

rebitne stroške primanjkljaja (neto prihodke) 
mora zagotavljati upravičenec.

Znesek sofinanciranja s sredstvi kohe-
zijske politike se zniža pri operacijah, ki 
ustvarjajo diskontirane neto prihodke v eko-
nomski dobi investicije (v skladu z Delovnim 
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dokumentom št. 4 Evropske komisije – Na-
vodilom za uporabo metodologije pri izdelavi 
analize stroškov in koristi). To znižanje se 
financira iz lastnih virov prijavitelja.

V primeru, da v posameznem prora-
čunskem letu sredstva ne bodo porabljena 
v predvideni višini oziroma dinamika porabe 
sredstev ne bo sledila predvideni dinami-
ki, se lahko ob upoštevanju proračunskih 
zmožnosti v naslednjih proračunskih letih 
dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma najkasneje do konca leta 2014. Višina 
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, 
se lahko spremenijo z objavo spremembe 
javnega razpisa.

Upravičeni stroški za sofinanciranje 
s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni 
v javnem razpisu (poglavje 5) in v Navodilih 
organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki 
niso opredeljeni kot upravičeni, so neupra-
vičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi 
kohezijske politike.

V primeru, da je vrednost operacije ena-
ka ali višja od 1.000.000,00 EUR, najvišji 
znesek dodeljenih sredstev izhaja iz predlo-
žene investicijske dokumentacije oziroma 
izračuna finančne vrzeli, izdelane v skladu 
z delovnim dokumentom št. 4 Evropske ko-
misije – Navodilom za uporabo metodologije 
pri izdelavi analize stroškov in koristi, in se 
opredeli v pogodbi o sofinanciranju.

4.2 Obdobje za porabo sredstev
Sredstva se upravičencu nakazujejo na 

podlagi vsakega posameznega pravilnega 
zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi 
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovod-
skimi listinami, ki izkazujejo nastanek ob-
veznosti upravičenca, ter z dokumentacijo 
o izvedenih postopkih javnega naročila.

Rok za izplačilo je največ 30 dni in začne 
teči z dnem prejema pravilnega zahtevka 
za izplačilo. Pravilnost zahtevka za izpla-
čilo potrdi skrbnik pogodbe MzIP, ki opravi 
kontrolo pred izplačilom. Zahtevek za izpla-
čilo vsebuje naslednje popolno izpolnjene, 
podpisane, datirane in žigosane dokumente:

– zahtevek za izplačilo (ZzI) iz informa-
cijskega sistem za spremljanje, poročanje 
in izvajanje operativnih programov (ISARR), 
preko Modula za vnos podatkov (MVP). ZzI 
vključuje sledeče obvezne priloge informa-
cijskega sistema ISARR:

– vsebinsko poročilo o izvajanju ope-
racije,

– finančno poročilo o izvajanju ope-
racije in

– zbirni obrazec;
– fotokopije dokazil (računov, situacij in 

drugih verodostojnih knjigovodskih listin), ki 
jih je potrebno označiti s pečatom »kopija 
je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je 
enaka računu« ali s podpisom odgovorne 
osebe in pečatom upravičenca;

– dokumentacijo za vse faze izvedenega 
javnega naročila (predhodno informativno 
obvestilo, sklep o začetku postopka, objava 
obvestila o javnem naročilu, razpisna do-
kumentacija, javno odpiranje ponudb, od-
ločitev o oddaji, objava obvestila o oddaji, 
končno poročilo o postopku javnega naroči-
la, pogodbe ipd.).

Upravičenec je dolžan najkasneje nasle-
dnji delovni dan po prejemu sredstev s stra-
ni proračuna RS nakazati sredstva izvajalcu 
del, ki je izstavil račun oziroma situacijo, in 
MzIP predložiti v roku 3 delovnih dni do-

kazilo o plačilu obveznosti (npr. fotokopija 
bančnega izpiska).

Upravičenec mora zagotoviti, da bo po-
samezna operacija zaključena najkasneje 
do 31. 5. 2015. Do navedenega datuma 
mora biti operacija fizično in finančno kon-
čana, kar pomeni, da morajo biti opravljene 
vse predvidene aktivnosti ter izvršena vsa 
plačila. Zadnji zahtevki za izplačilo s strani 
upravičencev morajo biti prejeti na MzIP-u 
najkasneje do 15. 4. 2015.

Rok za dokončanje del se lahko podaljša 
samo v izrednih okoliščinah in ob predho-
dnem soglasju MzIP, vendar ne več kot je 
rok za prejem zadnjega zahtevka na MzIP, 
t.j. 15. 4. 2015.

Stroški so upravičeni do sofinanciranja, 
če nastanejo v obdobju do 15. 4. 2015. Da-
tum nastanka stroška je datum opravljene 
storitve ali dobave blaga.

Kazalniki operacije morajo biti v celoti 
doseženi najkasneje 2 leti po zaključku ope-
racije, v nasprotnem primeru je upravičenec 
dolžan povrniti vsa izplačana sofinancirana 
sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.

Prejemnik sredstev po tem javnem razpi-
su je dolžan še 5 let po zaključku operacije 
spremljati doseganje zastavljenih kazalni-
kov ter ministrstvu, pristojnemu za infra-
strukturo in prostor, letno, do 31. januarja, 
poročati o doseganju zastavljenih ciljev.

S tem javnim razpisom se razpisujejo 
sredstva v letih 2013, 2014 in 2015.

Upravičenec bo v skladu s terminskim 
in finančnim načrtom izvajanja operacije 
posredoval zahtevke za izplačilo na MzIP. 
Upravičenec skladno z določili pogodbe po-
roča o izvajanju operacije v informacijskem 
sistemu ISARR preko modula za vnos po-
datkov – MVP. Podrobnejši opis se nahaja 
v Navodilih za uporabo modula za vnos po-
datkov – MVP (ISARR).

5. Upravičeni nameni in upravičeni stro-
ški za sofinanciranje s strani sredstev kohe-
zijske politike

Upravičeni nameni so, tako za energet-
sko sanacijo obstoječih stavb kot za nado-
mestno gradnjo:

– izvedba ovoja stavb, ki zajema zame-
njavo ali vgradnjo stavbnega pohištva ter 
izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine 
(zunanjih sten, plošče nad neogrevano kle-
tjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče 
proti neogrevanemu podstrešju,...) objektov 
z gradbenimi konstrukcijami, katerih najve-
čje dovoljene toplotne prehodnosti Umax 
(W/m2K) za posamezne gradbene konstruk-
cije ne presegajo sledečih vrednosti:

1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,25*
2. Stene med ogrevanimi prostori 0,81
3. Zunanja stena in strop proti terenu 0,25*
4. Pod na terenu 0,27
5. Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,18
6. Strop nad neogrevano kletjo 0,18
7. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu pri 
panelnem – talnem ogrevanju

0,27

8. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,18
9. Ravna streha 0,18
10. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m2) 0,18
11. Okna in okenska vrata v gretih prostorih: 1,17

* Priporočena vrednost: 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo katere λ=0.035)
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– energetsko učinkoviti ogrevalni, hla-
dilni in prezračevalni sistemi, ki vključujejo 
vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za 
ogrevanje, prezračevanje in hlajenje pro-
storov oziroma pripravo sanitarne tople 
vode in toplote za tehnologijo (optimizacija 
sistemov, vgradnja prenosnikov toplote za 
vračanje toplote zavrženega ali odtočnega 
zraka, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, 
kompresorjih, vgradnja frekvenčne regula-
cije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromo-
tornih pogonov, vgradnja energijsko varčnih 
kompresorjev za komprimiran zrak in izraba 
odpadne toplote, ki nastane pri komprimi-
ranju zraka, vgradnja meritev porabe toplo-
tne energije po objektih in večjih porabnikih, 
vgradnja hranilnikov toplote);

– raba obnovljivih virov, ki vključuje vgra-
dnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno bio-
maso, ter toplotnih črpalk za ogrevanje pro-
storov, sanitarne vode in tehnologijo;

– vgradnja kogeneracijskih sistemov;
– uvajanje energetskega upravljanja.
Upravičeni stroški se presojajo, določajo 

in dokazujejo v skladu z Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sred-
stva evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki 
niso opredeljeni kot upravičeni, so neupra-
vičeni stroški operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le 
v okviru upravičenih namenov te vsebine. 
Upravičeni stroški za te vsebine so:

– stroški gradnje;
– stroški nakupa in vgradnje opreme;
– stroški storitev: projektantskega in 

gradbenega nadzora.
Stroški projektantskega in gradbenega 

nadzora so po tem razpisu upravičeni v sku-
pni višini do največ 3 % celotne investicije 
v energetsko sanacijo.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, 

so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu 
s cilji operacije;

– so dejansko nastali: za dela, ki so bila 
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; 
za storitve, ki so bile izvedene;

– so prepoznani s skrbnostjo dobrega 
gospodarja;

– nastanejo in so plačani v obdobju upra-
vičenosti;

– temeljijo na verodostojnih knjigovod-
skih in drugih listinah in

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

Davek na dodano vrednost, investicijska 
in projektna dokumentacija ter sanacija ob-
stoječih elektroinstalacij so po tem javnem 
razpisu neupravičeni strošek. Neupravičene 
stroške operacije zagotavlja prijavitelj/upra-
vičenec iz lastnih sredstev.

6 Pogoji za dodelitev sredstev
6.1 Upravičenci in prijavitelji
Prijavitelji do nepovratnih sredstev po 

tem javnem razpisu so lokalne skupnosti 
na območju Republike Slovenije, ki imajo 
sprejet lokalni energetski koncept (LEK). 
Izjemoma lahko za nepovratna sredstva 
po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne sku-
pnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega. Tem bo 
lahko finančna spodbuda dodeljena le, če 
bo lokalna skupnost do datuma, ko mora 
biti predložena dokumentacija iz Obrazca 
št. 2a, LEK sprejela oziroma obveznost 
LEK-a ne bo več predpisana v Energet-
skem zakonu.

Sredstva sofinanciranja se lahko dode-
lijo za namene tega razpisa za stavbe ali 

za tiste dele stavb, ki so v celoti v lasti lo-
kalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti 
in kjer se ne izvaja gospodarska dejavnost 
ter za isti namen vsebine niso sofinancira-
ne s strani OP RR (4. razvojna prioriteta 
Razvoj regij). Kolikor je samo del stavbe 
v lasti lokalne skupnosti ali več lokalnih 
skupnosti, je odgovornost za razmejitev za 
energetsko sanacijo stavbe na strani prija-
vitelja. Operacije za stavbe, kjer razmejitev 
ni jasno določena, niso upravičene do sofi-
nanciranja po tem razpisu. Prijavitelj lahko 
prijavi več operacij, če posamezna opera-
cija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto 
aktivnosti, opredeljeno v 1. točki podpo-
glavja »Splošni pogoji«. Prijavitelj posta-
ne upravičenec z dnem podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

6.2 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen 

s predmetom in z namenom tega javne-
ga razpisa in z določili javnega razpisa ter 
razpisne dokumentacije. V primeru, da le 
del operacije ni skladen s predmetom tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
morajo biti stroški neskladnega dela ope-
racije opredeljeni kot neupravičeni. Cilji in 
kazalniki operacije morajo biti jasno opre-
deljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne 
prioritete »Trajnostna raba energije« v okvi-
ru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture. Posamezna ope-
racija mora predstavljati ekonomsko nedelji-
vo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno 
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in 
imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, 
skladne z javnim razpisom in razpisno do-
kumentacijo.

2. Vloga za dodelitev nepovratnih sred-
stev mora biti predložena v skladu z zahte-
vami javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije. Razpisna dokumentacija določa vse-
bino vloge in izhodišča za pripravo vloge. 
Vsi obrazci vloge in vse priloge morajo biti 
vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo iden-
tične podatke za operacijo, ki je predmet 
prijave na razpis. Vlogi se priložijo doku-
menti po vrstnem redu določenem v razpisni 
dokumentaciji. Če dokument ni potreben, 
se na navedenem mestu priloži izjava, da 
uporaba ni predvidena, podpisana s strani 
odgovorne osebe.

3. Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, 
dokazilom in podobno, ki so v tujem jezi-
ku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med do-
kumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, 
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod 
v slovenskem jeziku.

4. Operacija mora imeti vnaprej določeno 
trajanje ter določen začetek in konec opera-
cije. Rok za dokončanje del sme biti največ 
do 15. 4. 2015, ko mora MzIP prejeti zadnji 
zahtevek za izplačilo.

5. Pri vseh operacijah morajo sredstva 
za plačilo neupravičenih stroškov, morebi-
tnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) 
in morebitnih ostalih stroškov, ki ne bodo 
financirani s strani sredstev kohezijske poli-
tike, zagotavljati upravičenci iz lastnih virov.

6. Operacije, ki so predmet sofinanci-
ranja, lahko izvede le za to usposobljen in 
registriran izvajalec, izbran ob upošteva-
nju predpisov o javnem naročanju in zele-
nem javnem naročanju. Stavbe, naprav in 
opreme, ki je bila predmet sofinanciranja, ni 
dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 
5 let po izplačilu sredstev sofinanciranja. 

Sredstev ni mogoče pridobiti za nabavo in 
vgradnjo prototipne in rabljene opreme ozi-
roma naprav.

7. Ocenjena vrednost operacije po tekočih 
cenah ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR 
in višja od 3.000.000,00 EUR brez DDV po 
tekočih cenah.

8. Pri operacijah mora biti iz investicij-
skega dokumenta razvidno, da bodo pri na-
črtovanju in izvedbi operacije upoštevana 
naslednja izhodišča varstva okolja:

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

– okoljska učinkovitost (uporaba razpolo-
žljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumen-
tov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje ko-
ličin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

– trajnostna dostopnost (spodbujanje 
okolju prijaznejših načinov prevoza) ter

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

9. Po tem razpisu se lahko sofinancira-
jo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 
2011 in ki na dan objave tega razpisa še 
niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja 
uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, 
v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). 
Za začetek izvajanja operacije se šteje pod-
pis pogodbe z izbranim izvajalcem.

10. Pri izvedbi operacij morata biti do-
sledno upoštevana vsa veljavna zakonoda-
ja ter pravila izvajanja kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji. Prejemniki sredstev 
tega javnega razpisa morajo pri porabi teh 
sredstev upoštevati določbe zakona, ki ureja 
javno naročanje in zeleno javno naročanje, 
če so izpolnjeni pogoji, določeni v navede-
nih zakonih.

11. Naprave za sopro izvodnjo toplote 
in električne energije morajo biti dimenzi-
onirane tako, da je vsa električna energija 
pro izvedena z visokim izkoristkom, skla-
dno z zahtevami Uredbe o določanju koli-
čine električne energije, ki je pro izvedena 
v sopro izvodnji toplote in električne energije 
z visokim izkoristkom ter določanju izkorist-
ka pretvorbe energije biomase (Uradni list 
RS, št. 37/09).

12. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 
25/09 in 58/12) sofinanciranje za operacije 
iz tega javnega razpisa ne sme presega-
ti vrednosti upravičenih izdatkov operacije.

13. Prijavitelj mora upoštevati Navodila 
organa upravljanja za informiranje in obve-
ščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih 
skladih v programskem obdobju 2007–2013.

14. Objekti, kjer je specifična raba ener-
gije (ogrevanje in električna energija) < 80 
kWh/m2/leto, niso upravičeni do prijave na 
razpis.

15. Stavbe, ki so namenjene bivanju 
ter stavbe, ki so namenjene izvajanju tržne 
dejavnosti, niso upravičene do prijave na 
razpis

6.3 Posebni pogoji
Za operacijo mora biti izdelana naslednja 

dokumentacija:
1. Investicijska dokumentacija, izdelana 

in potrjena s strani pristojnega organa pri-
javitelja v skladu z določili Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo inve-
sticijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, 60/06 in 54/10), ki 
v izračunu upošteva 7 % diskontno stopnjo.
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2. V primeru, da je vrednost operacije 
enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora 
biti sestavni del tudi izračun finančne vrze-
li, izdelan v skladu z Delovnim dokumen-
tom št. 4 Evropske komisije – Navodilom 
za uporabo metodologije pri izdelavi ana-
lize stroškov in koristi. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da se prihrankov pri stroških za 
energijo in energente v finančni analizi ne 
izkazuje kot prihodke, temveč se jih ustre-
zno upošteva kot eksternalije oziroma druž-
bene koristi v ekonomski analizi. Pri opera-
cijah, kjer je finančna vrzel pod 100 %, se 
znesek, ki je osnova za izračun prispevka 
Skupnosti, zmanjša za finančno vrzel. Vse 
operacije, ki imajo ocenjeno vrednost pod 
1.000.000,00 EUR in bi med izvajanjem 
operacije dosegle ali presegle to mejno vre-
dnost, morajo naknadno zagotoviti izračun 
finančne vrzeli.

3. Okvirni projektantski popis del s tehno-
loško shemo in projektantskim predračunom 
in rekapitulacijo. Iz projektantskega popisa 
mora biti razvidna vrednost posameznih po-
stavk ukrepov na enoto mere in projektant-
ske ocene vrednosti na enoto mere. V pri-
meru nadomestne gradnje je potrebna pro-
jektna dokumentacija ali vsaj idejna rešitev 
v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteri-
stični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava 
na format A3) ter tehnični opis.

4. Izjave projektantov o ustreznosti re-
šitve:

I. za zagotovitev mehanske odpornosti in 
stabilnosti: izjava odgovornega projektanta 
ustrezne stroke o ustreznosti projektne reši-
tve (popisa del) glede na statično stabilnost 
in vplive, ki jih bodo posegi imeli na statično 
stabilnost (npr. to zajema izjavo, da dodatna 
obremenitev ne bo poslabšala statične sta-
bilnosti, da ne bo negativnih vplivov zaradi 
posegov, ki bi izhajali iz kapilarne vlage …);

II. za zagotovitev varnosti pred požarom: 
izjava odgovornega projektanta ustrezne 
stroke za požarno varnost o ustreznosti pro-
jektne rešitve z vidika požarne varnosti (npr. 
da uporabljeni materiali ustrezajo zahtevam 
glede požarne varnosti, da so upoštevani 
potrebni odmiki …);

III. za zagotovitev zaščite pred hrupom: 
izjava odgovornega projektanta ustrezne 
stroke, da posegi (elementi) izpolnjujejo po-
goje glede zaščite pred hrupom;

IV. za zagotovitev varčevanja z energijo 
in ohranjanja toplote (izjave so potrebne le 
za tiste ukrepe, ki so predmet operacije):

a. izjava projektanta ustrezne stroke, da 
izračuni gradbene fizike ustrezajo zahtevani 
izolativnosti in da predvidene sestave zado-
ščajo predpisom s področja gradbene fizike 
(npr. glede difuzije vodne pare, …);

b. izjava odgovornega projektanta stroj-
ne stroke o ustreznosti projektne rešitve 
strojnih instalacij z (npr. da uporabljeni ma-
teriali in naprave ustrezajo zahtevam gle-
de predpisov s področja strojnih instalacij in 
zahtev glede varčnosti).

5. Zemljiško knjižni izpis ali drug verodo-
stojen dokument, ki v celoti izkazuje lastni-
štvo lokalne skupnosti za stavbo, del stavbe 
ali več stavb, ki so predmet sofinanciranja 
po tem javnem razpisu.

6. Dokument o zagotovljenih sredstvih za 
izvedbo operacije (odlok o veljavnem prora-
čunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je 
uvrščen projekt, ki je predmet vloge za na-
črtovano obdobje izvajanja operacije; lastni 
viri občine obsegajo sredstva proračuna in 
kredite občine).

7. Odlok ali sklep o sprejemu lokalnega 
energetskega koncepta občine (kolikor je 
v skladu z Energetskim zakonikom potreben 
lokalni energetski koncept).

8. Glede na vrsto posegov, upoštevajoč 
področno zakonodajo, je po potrebi potreb-
no priložiti še:

– analizo presoje vplivov na okolje, ki jo 
mora izdelati za to pooblaščena institucija;

– soglasja nosilcev urejanja prostora, ko-
likor je poseg na področju varovalnih pasov 
in ostalih omejitev (npr. kulturnovarstveno 
soglasje na območjih varovanja kulturne 
dediščine, soglasje upravljavca energetskih 
vodov, kolikor je za poseg potrebno soglasje 
upravljavca, …).

Če soglasja iz 8. točke niso potrebna, 
mora projektant podati izjavo, da ostala so-
glasja niso potrebna.

9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju 
(obrazec št. 4):

– vzorec pogodbe mora biti na vsaki stra-
ni parafiran s strani prijavitelja;

– s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje 
z vsemi določili vzorca pogodbe;

– dejanska pogodba lahko od vzorca od-
stopa le zaradi objektivnih okoliščin;

10. Izjave o višini načrtovanih zahtevkov 
za izplačilo za upravičene stroške operacije 
po obdobjih (obrazec št. 5)

– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom 

prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba pri-

javitelja;
Za vso navedeno dokumentacijo iz 

podpoglavja 6.3 Posebni pogoji velja, da 
jo mora upravičenec v fizični obliki v roku 
14 dni od dneva objave izbranih projektov 
na portalu MzIP, naknadno dostaviti na mi-
nistrstvo. V nasprotnem primeru MzIP pro-
jekta ne bo odobrilo.

6.4 Ostali pogoji
Prijavitelj mora predložiti podpisano iz-

javo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino jav-

nega razpisa »Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 
skupnosti« v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prio-
ritete »Trajnostna raba energije«, prve pred-
nostne usmeritve »Energetska sanacija jav-
nih stavb« in o seznanitvi in strinjanju z raz-
pisno dokumentacijo tega javnega razpisa;

– da bo v primeru, da je za izvedbo ope-
racije potrebno pridobiti gradbeno dovolje-
nje, le tega pridobil;

– da bo v primeru nadomestne gradnje 
obstoječ objekt porušen najkasneje do za-
ključka operacije;

– da je bil opravljen razširjeni energetski 
pregled javnih objektov z gradbeno fiziko, iz-
delan po Metodologiji izvedbe energetskega 
pregleda, z dne april 2007, ki ga je izdalo Mi-
nistrstvo za okolje in prostor in je objavljen 
na spletni strani: http://www.aure.gov.si/ekn-
jiznica/MetodologijaEP.pdf. Razširjeni ener-
getski pregled ne sme biti starejši od 5 let od 
datuma objave javnega razpisa (MzIP lahko 
v naslednjih fazah zahteva njegovo predlo-
žitev);

– da bo najkasneje naslednji delovni dan 
po prejemu sredstev s strani MzIP nakazal 
sredstva izvajalcu del, ki je izstavil račun 
oziroma situacijo in MzIP v roku 3 delovnih 
dni predložil dokazilo o plačilu obveznosti 
(npr. fotokopijo bančnega izpiska);

– da je stavba, del stavbe ali več stavb, 
ki so predmet sofinanciranja po tem javnem 
razpisu, v celoti last lokalne skupnosti ali 
več lokalnih skupnosti;

– da bo oprema, ki je predmet investici-
je, predstavljala osnovno sredstvo prijavite-
lja in ne bo predmet razpolaganja;

– o označevanju operacije ter informira-
nju in obveščanju javnosti, skladno z 8. in 
9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili 
organa upravljanja za informiranje in obve-
ščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih 
skladih v obdobju 2007–2013;

– o hranjenju dokumentacije na opera-
ciji v skladu z veljavnimi predpisi, vendar 
najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za 
potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom 
tega roka lahko MzIP ta rok podaljša;

– o dostopnosti dokumentacije operacije 
posredniškemu telesu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu 
ter drugim nadzornim organom;

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale 
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posa-
mezne operacije, neupoštevanja veljavne 
zakonodaje in navodil v vseh postopkih iz-
vajanja operacije ali če delež sofinanciranja 
operacije preseže maksimalno dovoljeno 
stopnjo;

– o vodenju ločene knjigovodske eviden-
ce za operacijo in spremljanju prihodkov na 
operaciji;

– o seznanitvi o vključenosti v seznam 
upravičencev, ki bo javno objavljen in bo 
vseboval naziv upravičenca in operacije ter 
znesek javnih virov operacije;

– o smiselnem zagotavljanju enakih mo-
žnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva 
področje zagotavljanja enakih možnosti, in 
s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES;

– o upoštevanju zakonodaje s področja 
integritete in preprečevanja korupcije (Za-
kon o integriteti in preprečevanju korupcije 
– Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2);

– o upoštevanju zakonodaje s področja 
javnega naročanja (Zakon o javnem na-
ročanju; Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 
19/10, 18/11) ter zelenega javnega naroča-
nja (Uredba o zelenem javnem naročanju; 
Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12);

– o seznanitvi, da operacija ne sme pred-
stavljati državne pomoči in da bo v primeru 
nastopa elementov državne pomoči ravnal 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja 
državne pomoči, ter o tem obvestil sofinan-
cerja;

– da operacija ni bila začeta pred 1. 4. 
2011 in na dan objave tega razpisa še ni 
zaključena;

– da ni zadržkov iz razlogov navedenih 
v naslednjih dveh odstavkih:

· sredstev na tem javnem razpisu ne 
more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi 
kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije 
oziroma projekta, prepovedano sodelovanje 
na razpisih Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor ali njenih izvajalskih institucij. Vloga, 
ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali po-
sredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena;

· na razpisu ne morejo sodelovati prijavi-
telji, ki prijavijo operacijo oziroma projekt za 
isti namen, ki je že sofinanciran iz EU prora-
čuna in če skupna višina prejetih sredstev iz 
tega naslova presega najvišje dovoljene vi-
šine sofinanciranja v skladu s tem razpisom;

– da stavbe, ki so predmet operacije, ne 
bodo namenjene bivanju in izvajanju tržne 
dejavnosti.
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Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko 
MzIP, v primeru kršitve navedbe, odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrni-
tev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do vračila.

7. Metodologija in merila za ocenjeva-
nje vlog

Vse pravočasne in formalno popolne 
vloge v skladu z navodili iz razpisne doku-
mentacije, ki bodo skladne s predmetom in 
namenom razpisa in ki bodo izpolnjevale 
pogoje za sodelovanje in ostale zahteve, 
bo ocenila strokovna komisija na osnovi na-
slednjih meril:

7.1 Specifični prihranki pri rabi ener-
gije (ogrevanje in električna energija) 
v kWh/m2/leto -do 40 točk (točke se bodo 
zaokroževale na dve decimalki)

Specifični prihranki pri rabi energije vklju-
čujejo prihranke električne energije in to-
plote po izvedbi vseh planiranih ukrepov 
glede na stanje pred energetsko sanacijo in 
ne vsebujejo pro izvodnje iz obnovljivih virov 
energije. V primeru nadomestne gradnje se 
prihranki izračunajo kot razlika med rabo 
energije obstoječega objekta in planirano 
rabo energije nadomestne gradnje.

Specifične prihranke pri rabi energije je 
potrebno normirati na temperaturni primanj-
kljaj za Ljub ljano. Povprečna specifična raba 
energije za delovanje objekta se izračuna 
na osnovi specifične rabe energije za obdo-
bje zadnjih treh let. Temperaturni primanj-
kljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik tem-
perature med 20 °C in zunanjo povprečno 
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Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija) Točke
od 0 do 50 kWh/m2/leto 0 do 29.99 točk

(po enačbi: Točke = 0,6 * Specifični prihranki)
od vključno 50 do 300 kWh/m2/leto od 30 do 39,99 točk

(po enačbi: Točke = 0.04 * Specifični prihranki + 28)
od vključno 300 kWh/m2/leto ali več  40 točk

Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije (ogrevanje in električna energija).
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dnevno temperaturo zraka za tiste dni od 
1. julija do 30. junija, ko je povprečna dnev-
na temperatura nižja ali enaka 12 °C.

V primeru prijave večjega števila objek-
tov, pri katerih je izračunana specifična raba 
energije za vsak objekt posebej, je potrebno 
izračunati povprečno specifično rabo energi-
je za vse objekte skupaj tako, da se sešteje 
vsa raba energije za delovanje vseh objek-
tov in se deli s celotno ogrevano površino 
vseh objektov. Specifično rabo energije za 
vse objekte nato še normiramo glede na 
temperaturni primanjkljaj.

Operacije, ki iz merila »specifični pri-
hranki pri rabi energije« ne dosežejo vsaj 
10 točk, niso upravičene do sofinanciranja 
v okviru tega razpisa.

7.2 Specifična višina investicije – do 
30 točk (točke se bodo zaokroževale na 
dve decimalki)

Specifična višina investicije Točke
od vključno 4000 €/MWh/leto ali več 0 točk
od vključno 1000 do 4000 €/MWh/leto od 0 do 29,99 točk

(po enačbi: Točke = – 0,01 * Specifična višina investicije + 40)
manj kot 1000 €/MWh/leto 30 točk

Specifična višina investicije je razmerje 
med celotnimi upravičenimi stroški operaci-
je in predvidenimi letnimi prihranki energije, 
ki bodo nastali zaradi energetske sanacije.

Operacije, ki iz merila »specifična višina 
investicije« ne dosežejo vsaj 10 točk, niso 
upravičene do sofinanciranja v okviru tega 
razpisa.
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7.3 Delež obnovljivih virov energije ali 
pro izvodnje toplote iz kogeneracije po izved-
bi sanacije – do 30 točk

Slika 2: Točke za specifično višino investicije.
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Delež obnovljivih virov energije ali pro-
izvodnje toplote iz kogeneracije je razmerje 
med pro izvedeno toploto iz obnovljivih vi-
rov energije oziroma pro izvodnje toplote iz 
kogeneracije in energijo, ki je potrebna za 
ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter toplo-
te za tehnologijo. V izračun deleža OVE se 
štejejo le ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru 
tega razpisa.

Skupno maksimalno število doseženih 
točk je 100. Operacije, ki ne dosežejo vsaj 
40 točk, niso upravičene do sofinanciranja 
v okviru tega razpisa.

Kolikor se bo po končanem ocenjeva-
nju izkazalo, da skupna vrednost pričako-
vanega sofinanciranja operacij, ki so dose-
gle prag števila točk, presega razpoložljiva 
sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim 
prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število 
točk. V primeru, da bo več operacij z enako 
oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja 
vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki 
je kot popolna prispela prej. Za čas in datum 
dospelosti se štejeta ura in datum spreje-
te vloge v glavni pisarni MzIP, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljub ljana.

Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena 
pri prvem in drugem odpiranju vlog, bo raz-
pisan dodatni rok za oddajo vlog.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo ne-
razporejena, kolikor ne zadoščajo za pokri-
vanje celotnega planiranega sofinanciranja, 
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, 
ki bi bila naslednja upravičena do sofinan-
ciranja.

8. Navodila za izdelavo vloge z obrazci
Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako, 

da izpolni obrazce v skladu z navodili za 
popolnost vloge (podpoglavje 8.1). Izbrani 
prijavitelji bodo pozvani k predložitvi ostale 
manjkajoče dokumentacije, kot izhaja iz raz-
pisa. Rok za prejem le-te je 14 dni od dneva 
objave izbranih projektov na portalu MzIP. 
Prijavitelj, ki v tem roku ne dostavi vseh po-
trebnih dokumentov, se iz razpisa izključi, 
namesto njega pa pozove naslednjega po 
vrstnem redu.

Vloga lahko obravnava največ eno ope-
racijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja 
več operacij, pripravi vlogo za vsako ope-
racijo posebej in vloge predloži v ločenih 
ovojnicah.

8.1 Popolnost vloge
Vloga bo formalno popolna, če bo posla-

na v fizični obliki, prijavni obrazec (Obrazec 
št. 1 s prilogo 1.1) pa tudi v elektronski obli-
ki (izpolnjen pdf obrazec, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije, na CD/DVD/USB 
mediju), ter sestavljena iz naslednjih obve-
znih dokumentov in prilog:

1. prijavni obrazec (obrazec št. 1 s pri-
logo 1.1);

– v obrazec se vpišejo zahtevani po-
datki in se z x označi strinjanje z naved-
bami;

– obrazec se datira in žigosa z žigom 
prijavitelja;

Delež obnovljivih virov energije ali pro izvodnja toplote iz kogeneracije Točke

manj kot 1 % 0 točk

od vključno 1 % do vključno 5 % 10 točk

nad 5 % do vključno10 % 20 točk

nad 10 % do vključno 50 % 25 točk

več kot 50 % 30 točk
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– obrazec podpiše odgovorna oseba 
prijavitelja;

– kadar operacija zajema več upra-
vičenih namenov, se jih označi v obrazcu;

– v obrazcu morajo biti vse vrednosti 
vpisane v zneskih po tekočih cenah brez 
DDV (razen kadar v skladu z Uredbo o eno-
tni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju jav-
nih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) 
preračun stalnih v tekoče cene ni potreben);

– zneski iz tabele finančne konstruk-
cije – viri financiranja – morajo biti skladni 
z zneski iz investicijske dokumentacije;

2. izjava (obrazec št. 2):
– v obrazcu se označi z x strinjanje 

z vsemi navedbami v izjavi;
– obrazec se datira in žigosa z žigom 

prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba 

prijavitelja;
3. izjava o dokumentaciji (obrazec 

št. 2a):
– v obrazec se vpišejo zahtevani po-

datki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom 

prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba 

prijavitelja;
4. podatki o prijavitelju (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani po-

datki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom 

prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba 

prijavitelja;
5. Sklep o potrditvi investicijske do-

kumentacije.
9. Način oddaje vloge, roki in datumi 

odpiranja vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. 

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili 
iz razpisne dokumentacije je 2. november 
2012 do 12. ure, v glavni pisarni MzIP, Lan-
gusova ulica 4, 1535 Ljub ljana.

Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. ja-
nuar 2013 do 12. ure, morebitni ostali roki 
za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem 
listu RS in na spletni strani MzIP na naslovu 
http://www.mzip.gov.si/ najmanj 45 dni pred 
datumom oddaje vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
ovitek pa mora biti označen z navedbo jav-
nega razpisa, na katerega se vloga nanaša, 
kot to določa obrazec št. 6.

Vloga z dokumentacijo mora biti ozna-
čena skladno z Navodili organa upravljanja 
za informiranje in obveščanje javnosti o ko-
hezijskem in strukturnih skladih v program-
skem obdobju 2007–2013.

Vloga se šteje za pravočasno, če 
bo predložena osebno ali prispela po pošti 
na zgoraj navedeni naslov MziP-a do dne 
2. 11. 2012, do 12. ure, za drugo odpiranje 
pa do dne 31. 1. 2013, do 12. ure.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, 
se ne bodo odpirale oziroma bodo v primeru 
odprtja nespremenjene ponovno zaprte in 
ne bodo obravnavane, ampak bodo s skle-
pom zavržene.

Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe 
in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlo-
go predložijo po pošti na naslov: Ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor, Languso-
va ulica 4, 1535 Ljub ljana, oziroma osebno 
v glavno pisarno na naslovu MzIP vsak de-
lovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) 
do dneva in ure, določene kot skrajni rok za 
oddajo vlog.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komi-
sija odpre, so informacije javnega značaja, 
razen tistih, ki so z internimi akti prijavitelja 
opredeljeni kot poslovna skrivnost in jih kot 
takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno 
označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne 
more pa se nanašati na celotno vlogo.

10. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izve-
dla komisija MzIP v prostorih Direktorata za 
energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka 
roka za oddajo vlog. Pregled prispelih vlog 
in poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih 
vlog bo izveden najkasneje v roku 8 dni 
od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko 
formalno nepopolne vloge dopolnili v roku, 
ki ga določi komisija oziroma najkasneje 
v 15 dneh od prejema zahtevka za dopol-
nitev vloge. Formalno nepopolna vloga se 
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev 
in tako, da je v svoji končni obliki celovita in 
v vseh sestavinah usklajena.

Vloge, ki ne bodo dopolnjene v dolo-
čenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne 
bodo skladne s predmetom in z namenom 
razpisa, ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev za sodelovanje iz poglavja 6, bodo 
zavrnjene.

Postopek javnega razpisa za izbor ope-
racij bo vodila strokovna komisija, ki jo bo 
s sklepom imenoval predstojnik MzIP. Vlo-
ge bodo ocenjene na podlagi posredovanih 
podatkov, v skladu z metodologijo in meri-
li za ocenjevanje vlog. Rezultate bo MzIP 
objavilo na svoji spletni strani (http://www.
mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/), 
upravičence za dodelitev sredstev po tem 
razpisu pa bo MzIP obvestilo tudi po ele-
ktronski pošti ter jih pozvalo k predložitvi 
ostale dokumentacije, navedene v poglavju 
6.3. V primeru neskladja med vlogo in na-
knadno posredovano dokumentacijo, bo vlo-
ga brez možnosti dopolnjevanja zavržena.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči 
s sklepom minister za infrastrukturo in pro-
stor. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obve-
ščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od 
odpiranja vlog. Zoper odločitev MzIP o vlo-
gi za dodelitev sofinanciranja je dopusten 
upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem 
sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku trideset dni od dneva 
vročitve sklepa, in sicer neposredno vlože-
na na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. 
Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je 
strank v postopku. Tožbi je potrebno prilo-
žiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, 
prepisu ali kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Za-
kona o sodnih taksah (ZST-1, Uradni list 
RS, št. 37/08, 86/09 Skl. US: U-I-207/09-5, 
Up-996/09-5 in 97/10) ob vložitvi tožbe po-
trebno plačati sodno takso in sicer po tarifni 
številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa 
se plača na prehodni podračun sodišča, do-
ločen za plačevanje taks.

Rezultati razpisa so informacije javne-
ga značaja in bodo objavljeni na spletnem 
naslovu ministrstva: http://www.mzip.gov.si

11. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije ter obveščanje

Razpisna dokumentacija ja na voljo na 
spletnem naslovu: http://www.mzip.gov.si.

Kontaktni osebi za vse potrebne dodatne 
informacije v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo sta mag. Jani Turk in Boštjan Berlo-
žnik. Vse informacije morajo biti zahtevane 

v pisni obliki na naslov: jani.turk@gov.si ali 
bostjan.berloznik@gov.si. Odgovori se po-
dajajo v pisni obliki na spletni strani MzIP 
»Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni od-
govori imajo status dopolnitve razpisne do-
kumentacije. MzIP bo v 10 dneh po objavi 
v Uradnem listu RS organiziralo informa-
tivni dan za prijavitelje. Čas in kraj bosta 
objavljena naknadno na spletnem naslovu: 
http://www.mzip.gov.si.

Ministrstvo 
 za infrastrukturo in prostor

Št. 5100-12/2012-1 Ob-4207/12
Na podlagi 126. Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), Zakona o ra-
tifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike 
o znanstvenem in tehnološkem sodelova-
nju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) ter skle-
pa Znanstvenega sveta Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
z dne 10. 9. 2012, in v zvezi z 12. členom 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11) 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sodelovanje slovenskih 

raziskovalcev v shemi Materials World 
Network (MWN)  

Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) 
Združenih držav Amerike  

v letih 2013–2016
1. Naziv in naslov uporabnika proračun-

skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje sodelovanja raziskovalcev v skupnih 
ameriško-slovenskih projektih Materials 
World Network (v nadaljnjem besedilu: 
MWN), ki ga je objavila Nacionalna znan-
stvena fundacija (v nadaljnjem besedilu: 
NSF) Združenih držav Amerike. Teme jav-
nega razpisa obsegajo vse teme, ki jih pod-
pira NSF Division of Materials Research 
(DMR), t.j. (merodajen je angleški tekst 
v oklepaju):

fizika kondenzirane snovi, kemija trdne 
snovi in materialov, polimeri, biomateriali, 
kovine in kovinske, keramika, elektronski 
in fotonski materiali, teorija trdne snovi in 
materialov (condensed matter physics, so-
lid state and materials chemistry, polymers, 
biomaterials, metals and metallic nanostruc-
tures, ceramics, electronic and photonic ma-
terials, and condensed matter and materials 
theory). Dodatno se letošnji razpis MWN po-
sebej usmerja v trajnostne materiale (Susta-
inable Materials), kot jih opisuje dokument 
NSF 12-095.

Raziskovalci iz ZDA in Slovenije pri-
pravijo skupen projekt, pri tem pa delo na 
projektu razdelijo na dva sklopa, ki ju lo-
čeno izvajata ameriška oziroma slovenska 
stran. Sklop, ki ga izvaja ameriška stran, 
le-ta prijavi na razpis NSF; v prijavi natanč-
no opiše sklop, ki ga izvajajo raziskovalci iz 
Slovenije. Sklop, ki ga izvajajo raziskovalci 
iz Slovenije, le-ti prijavijo agenciji na tem 
javnem razpisu in pri tem natančno opiše-
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jo tudi sklop, ki ga izvaja ameriška stran. 
NSF opravi recenzijo sklopa, ki ga izvaja 
ameriška stran, agencija pa oceni sklop, ki 
ga izvaja slovenska stran. Če sta obe oceni 
pozitivni, se NSF in agencija lahko dogovori-
ta za financiranje skupnega projekta; pri tem 
NSF sofinancira sklop, ki ga izvaja ameriška 
stran, agencija pa sklop, ki ga izvaja sloven-
ska stran. Če NSF ne sofinancira sklopa, ki 
ga izvaja ameriška stran, tudi agencija ne 
more sofinancirati sklopa, ki ga izvaja slo-
venska stran.

Skupni ameriško-slovenski projekti traja-
jo največ tri leta.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo razisko-
valne organizacije in zasebni raziskovalci, ki

– so vpisani v evidenco izvajalcev razi-
skovalne in razvojne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji oziroma v register zasebnih razi-
skovalcev (oboje pri agenciji); ter

– izvajajo s strani agencije financirane 
programe dela javnih raziskovalnih organi-
zacij ali s strani agencije financirane ozi-
roma sofinancirane projekte temeljnega ali 
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene 
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelova-
nje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju raziskav in tehnološkega razvo-
ja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja 
raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega raz-
pisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno so-
delovanje z Združenimi državami Amerike 
na pomembnem raziskovalnem področju 
materialov.

5. Pogoji za opravljanje predmeta jav-
nega razpisa

Nosilec slovenskega sklopa skupnega 
projekta mora izpolnjevati pogoje za vod-
jo raziskovalnega projekta, kot jih določa 
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpol-
njevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). 
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo 
mora izkazati nosilec slovenskega sklopa ob 
prijavi, je za vse vede enaka 1; za nosilce, 
ki prijavljajo podoktorski projekt, ta pogoj ni 
zahtevan. Vodja projekta mora ob podpisu 
pogodbe o (so)financiranju imeti prostih naj-
manj 170 raziskovalnih ur.

Pri skupnem ameriško-slovenskem pro-
jektu morajo sodelovati raziskovalci obeh 
držav. NSF je objavila razpis MWN na svoji 
spletni strani; kontaktna oseba na ameriški 
strani je dr. Michael Scott, e-pošta: mjs-
cott@nsf.gov.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bodo ocenjene po postopku, kot 

ga določa Metodologija ocenjevanja prijav 
za razpise, št. 6319-1/2011-7, z dne 4. 6. 
2012. Finančno ovrednoten izbor prijav za 
sofinanciranje pripravi s strani agencije ime-
novana strokovna komisija v sodelovanju 
z NSF in ga predloži Znanstvenemu svetu 
agencije. Upošteva se skupna višina ocen 
ameriškega in slovenskega sklopa. Sklep 
o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor 
agencije na podlagi predloga Znanstvenega 
sveta agencije.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa in (so)financiranje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo 
tega javnega razpisa v celotni dobi izvajanja 
2013–2016 znaša okvirno 600.000,00 EUR. 
Agencija (so)financira sodelovanje razisko-
valcev v največ dveh skupnih ameriško-slo-
venskih projektih. Slovenski sklop v posa-

meznem skupnem projektu znaša okvirno 
do 100.000 EUR letno v trajanju do treh 
let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) 
cenovne kategorije B v trajanju do dveh 
let, če slovenski nosilec prijavi podoktor-
ski projekt. Znesek in trajanje na slovenski 
strani ne more presegati zneska (po tečaju 
Narodne Banke Slovenije za ameriški dolar 
(USD) na dan oddaje projekta) in trajanja 
ameriškega sklopa projekta. Z izbranimi pri-
javitelji agencija sklene pogodbo, s katero 
se podrobneje opredeli način financiranja in 
izvajanja projekta ter določi kategorija cene 
raziskovalne ure.

Sofinanciranje v letih 2013–2016 je ve-
zano na sprejem finančnega načrta agencije 
za navedena leta ter na zagotovitev namen-
skih sredstev za sofinanciranje po predme-
tnem javnem razpisu.

8. Predvideni čas trajanja raziskovalnih 
projektov: predvideni začetek (so)financira-
nja izvajanja projektov je 1. 7. 2013, z za-
ključkom 31. 3. 2015. Izbrane projekte bo 
agencija (so)financirala do največ treh let.

9. Rok za predložitev prijav in na-
čin predložitve ter opremljenost prijav

Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, pri-
java na Javni razpis za sodelovanje sloven-
skih raziskovalcev v shemi Materials World 
Network« morajo prijavitelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za 
pravočasne se štejejo prijave, ki so pravo-
časno oddane v pisni in elektronski obliki. 
Prijava je oddana pravočasno, če prispe 
v glavno pisarno agencije do 15. 11. 2012, 
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se 
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 15. 11. 2012, najkasne-
je do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani 
pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Prijava na javni razpis mora vsebo-
vati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni 
obrazec ARRS-MS-NSF-2012. Obrazec, 
poimenovan ARRS-MS-NSF-2012-Pr (s 
končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr prii-
mek slovenskega vodje prijavljenega bila-
teralnega projekta, mora najkasneje 15. 11. 
2012 do 12. ure prispeti tudi po elektronski 
pošti kot priloga na naslov: Mednarodni-
Razpisi@arrs.si (zaradi avtomatičnega pro-
cesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni 
obrazci v Wordovem formatu). Elektronske 
prijave morajo biti vsebinsko popolnoma 
enake kot pisne, pri čemer je za identičnost 
obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Nepravočasnih ali nepravilno označe-
nih prijav komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila pri-
javitelju.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav bo predvidoma 19. 11. 2012 ob 10. uri, 
v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javne-
ga razpisa bodo prijavitelji obveščeni pred-
vidoma do junija leta 2013.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumenta-
cijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem li-
stu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri 
dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, 
vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-po-
što: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

Javna agencija  
za raziskovalno dejavnost  

Republike Slovenije

Št. 2201-1/09 Ob-4188/12
Stanovanjski sklad Republike Sloveni-

je, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) po 
sklepu nadzornega sveta z dne 11. 12. 
2006, 5. 10. 2009, 23. 10. 2009, 8. 12. 2009 
in 14. 9. 2012 na podlagi 13. člena Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02 in 8/03 – popr. ter sprememb 
št. 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 
– ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.); dalje: 
ZUreP-1) 14. in 32. člena Splošnih pogojev 
poslovanja Stanovanjskega sklada Repu-
blike Slovenije, javnega sklada (Uradni list 
RS, št. 119/00, 28/01), objavlja spremenjen 
in dopolnjen ter prečiščen

javni razpis – program
za sofinanciranje projektov pridobivanja 

oskrbovanih stanovanj za starejše 
 in domov za ostarele

I. Skupna določila
1. predmet in načini sofinanciranja
SSRS na podlagi tega programa sofinan-

cira pridobivanje:
a) oskrbovanih stanovanj za starejše (v 

nadaljevanju: oskrbovanih stanovanj) in
b) domov za ostarele,
in sicer tako, da:
– daje za pridobivanje oziroma zagota-

vljanje pod točkama a) in b) ugodna dolgo-
ročna posojila ter

– investira skupaj z upravičenimi prosilci 
v projekte za pridobivanje in zagotavljanje 
pod točko a) -soinvestitorstvo.

V primeru točk a) in b) lahko posamezen 
projekt za katerega je podana vloga, pokri-
va zagotavljanje kapacitet iz obeh predme-
tov, kar se upošteva kot prednost pri obeh 
razpoložljivih načinih sofinanciranja po tem 
razpisu.

2. upravičeni prosilci
1. občine ali njihovi proračunski skladi,
2. javni nepremičninski skladi,
3. pravne osebe, vpisane v register 

neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 
152. člena SZ-1,

4. družbe po 96. in 97. členu Zakona 
o javno zasebnem partnerstvu1,

1 (Ur. l. RS, št. 127/06).

5. druge pravne osebe,
ki sami izpolnjujejo zakonske zahteve 

za opravljanje dejavnosti s področja upra-
vljanja z oskrbovanimi stanovanji in domovi 
za ostarele oziroma imajo ustrezno s pred-
pogodbo, pismom o nameri ali pogodbo ure-
jeno dolgoročno ali projektno sodelovanje 
s pravnimi osebami, ki tako dejavnost lahko 
opravljajo v razpisnem obdobju.

Subjekti iz prejšnjih alinej so lahko 
udeleženi v največ dveh projektih sofinan-
ciranja projektov s strani SSRS po tem jav-
nem razpisu, pri čemer morajo za vsak pro-
jekt zagotoviti ustrezna zavarovanja in dru-
ge pogoje za neodvisno izvedbo projekta.

SSRS ne odgovarja za pravilnost 
postopkov oziroma dejanj razpolaganja 
s stvarnim in finančnim premoženjem pro-
silcev oziroma postopkov javnega naroča-
nja, ki jih prosilec sam (ali po pooblaščenih 
izvajalcih) izvede v povezavi s podano vlogo 
oziroma za potrebe sklenitve pravnih poslov 
po tem javnem razpisu – programu.

3. višina sredstev za izvajanje tega pro-
grama

Predvidoma je za realizacijo tega razpisa 
namenjenih 17.500.000,00 EUR s porabo 
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v letih 2009, 2010, 2011 in 2012 oziroma 
do zaključka projekta. Razpis je odprt do 
dne, ko so s sklepi direktorja SSRS odo-
brena vsa predvidena sredstva oziroma do 
preklica.

NS SSRS lahko glede na izkazani in-
teres oziroma obseg prijavljenih projektov, 
v okviru možnosti po poslovnem in finanč-
nem načrtu SSRS za obdobje tega javnega 
razpisa, količino razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje poveča ali zmanjša skladno 
z določbami zakonodaje o javnih skladih in 
akta o ustanovitvi SSRS.

II. Posojila
1. splošni nameni
Posojila SSRS po tem programu, ki se 

v njegovem II. poglavju štejejo kot razpis 
posojil skladno s 14. členom splošnih pogo-
jev poslovanja Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije, javnega sklada (Uradni 
list RS, št. 119/00, 28/01), so namenjena 
pridobivanju:

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

ro se pridobijo nove kapacitete v točkah a) 
in b) ter z nakupom, vse v letih 2009, 2010, 
2011 in 2012 oziroma do zaključka projekta.

II. I Razpisni pogoji za posojila:
1. Za posojila morajo prosilci izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– v primeru zagotavljanja kapacitet z iz-

vedbo lastne gradnje ali rekonstrukcije upra-
vičenega prosilca: pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za gradnjo oziroma re-
konstrukcijo objekta;

– v primeru nakupa od upravičenega 
prosilca kot izvajalca gradnje ali vmesnega 
kupca: pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje in/ali pravnomočno uporabno do-
voljenje,

– v primeru nakupa objektov tudi veljav-
no sklenjeno pogodbo ali predpogodbo za 
nakup, brez pogojev, ki jih SSRS ne bi mo-
gel sprejeti;

– za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano 
ustrezno projektno dokumentacijo skladno 
z veljavno zakonodajo za gradnjo tovrstnih 
objektov ter smernicami prisojnih ministrstev 
v času odprtosti tega razpisa (npr. vsako-
kratni Zakon o graditvi objektov, Pravilnik 
o minimalnih tehničnih zahtevah za gradi-
tev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni 
list RS, št. 125/03, 110/05 – popr. in 1/11), 
v primeru oskrbovanih stanovanj Pravilnik 
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
oskrbovanih stanovanj za starejše ter o na-
činu zagotavljanja pogojev za njihovo obra-
tovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 
in 17/11), in drugi merodajni pravilniki, ki 
urejajo predmetno področje ali nadomestijo 
te predpise;

– investicijsko dokumentacijo2 iz katere 
mora biti pod točko I. naveden in uteme-
ljen terminski plan realizacije investicije, 
pod točko II. podana opredelitev struktu-
re cene investicije, pod tč. III upravičeni 
prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad 
materialnimi in nematerialnimi naložbami 
za pokritje potrebne lastne udeležbe za 
izvedbo projekta;

– opredelitev lastništva (navedba par-
celnih številk in vložkov, katastrske občine, 
pristojnega sodišča) in dokazila o lastništvu,

– kopija katastrskega načrta – mapna 
kopija,

– vsi udeleženci v projektu morajo ime-
ti poravnane vse zapadle obveznosti do 
SSRS,

– pridobiti potrdilo AJPES o boniteti upra-
vičenega prosilca, ki mora izkazovati bilanč-
ne podatke in ne sme biti starejše od 1 me-
seca ob vložitvi vloge,

– skladno z določbami Zakona o finan-
ciranju občin3 pridobiti predhodno soglasje 
ministrstva pristojnega za finance, kadar je 
upravičeni prosilec občina oziroma k poro-
štvu, če je občina porok upravičenem pro-
silcu, ki je kot sub jekt naveden pod točko 2, 
I.2. tega programa;

vsem primernost cene izvedbe celotne in-
vesticije, ki jo je podal prosilec, pri čemer 
preuči vse investicijske stroške (zemljišče, 
komunalni prispevek, projektna in tehnična 
dokumentacija, GOI dela …), upoštevajoč 
cilj tega razpisa in sicer doseči na trgu po-
nudbe povečanje števila oskrbovanih sta-
novanj in domov za ostarele ter zagotavlja-
nje njihove primerne kvalitete, vplivati na 
ekonomičnost priprave in izvedbe projektov 
ter posledično učinkovitost njihove uporabe 
z vidika poslovanja.

V primerih oskrbovanih stanovanj se 
upošteva primerna cena GOI del, navede-
na v III.I poglavju tega programa pomno-
žena s stanovanjsko površino in številom 
pripadajočih parkirnih mest, vse izračunano 
po definiciji iz III.I poglavja tega programa.

Prednost imajo tisti projekti, iz katerih 
izhaja, da obstajajo realne prostorske in 
terminske možnosti za naknadno razširitev 
projekta (faznost izvedbe), v smislu pridobi-
tve dodatnih kapacitet (oskrbovanih stano-
vanj in postelj v domovih za ostarele).

V obračunsko vrednost GOI del investi-
cije se v vseh primerih šteje tudi predvide-
no število parkirnih mest v pokritih objektih 
ali za to namenjenih objektih predpisanih 
z zakonodajo in predpisi ter akti lokalnih 
skupnosti.

2. Obrestna mera za odobreno posojilo 
je letna v višini 12 mesečnega EURIBOR + 
0,3 % in se obračunava na stanje glavnice.

Obrestna mera se spreminja enkrat le-
tno, in sicer 1.1. vsako leto na podatke o le-
tnem EURIBOR, objavljenem na prvi delovni 
dan v decembru preteklega leta.

SSRS si pridržuje pravico do spremem-
be pogojev pod to točko v primeru spre-
membe nacionalne in evropske zakonodaje, 
v primeru sprememb na nepremičninskem 
trgu oziroma v poslovanju SSRS.

Odplačilna doba za odobreno posojilo je 
največ 25 let od podpisa posojilne pogodbe. 
Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece po 
črpanju celotnega posojila, vendar ne ka-
sneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne 
pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 
največ 25 let po podpisu posojilne pogodbe. 
Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.

SSRS si pridržuje pravico do spremem-
be pogojev pod to točko v primeru spre-
membe nacionalne in evropske zakonodaje, 
v primeru sprememb na nepremičninskem 
trgu oziroma v poslovanju SSRS.

3. Zavarovanje posojila je obvezno in je 
lahko izvedeno z enim od naslednjih vrst 
finančnih zavarovanj, in sicer z:

a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) poroštvom in menico občine, h ka-

terima izda soglasje MF, v primerih kadar 
so prosilci sub jekti iz 2. točke, I.2 tega pro-
grama,

d) menicami v primeru, če je posojiloje-
malec občina ali javni nepremičninski sklad,

e) zastavo ustrezne in še neobremenje-
ne nepremičnine*,

f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti po-
sojilojemalca (samo za upravičene prosilce 
pod točko I.2.1. in I.2.2.),

g) zemljiškim dolgom.
* ustrezna nepremičnina: Kot ustrezna 

nepremičnina (zemljišče in/ali objekti) se 
smatra tista nepremičnina v lasti prosilca, 
s katero se lahko prosto razpolaga in nima 
zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov 
ali omejitev upravljanja in prenosa lastnin-
ske pravice, oziroma omejitev v zvezi z izva-

2 Ker SSRS deluje kot javni sklad, mora biti 
investicijska dokumentacija pripravljena smi-
selno z metodologijo, ki jo določa Uredba o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10).

3 (Ur. l. RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 Odl.
US: U-I-24/07-66, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 
40/12 – ZUJF).

– dokazilo pristojnega ministrstva o do-
voljenju za opravljanje dejavnosti s področja 
na katerem upravičeni prosilec zaproša za 
sofinanciranje (npr. pridobljena koncesija za 
opravljanje dejavnosti predmeta razpisa).

2. SSRS si pridržuje pravico:
– da ob obravnavi vloge preveri ustre-

znost in veljavnost vse predložene doku-
mentacije – prilog k vlogi in jo opredeli kot 
neustrezno ali neskladno z razpisnimi zah-
tevami, ter po potrebi dodatno zahteva do-
polnitve vloge in dokumentacije in

– da v primeru, ko prosilec ni izpolnil po-
goja iz zadnje alineje 1. točke tega odseka 
sklene ustrezno pogodbo ali predpogodbo 
z razveznim pogojem, ki ga glede na dejan-
sko stanje v zadevi SSRS ustrezno časovno 
opredeli, pri čemer rok za izpolnitev pogoja 
ne more presegati obdobja, ko se zapre 
izvajanje tega razpisa. V tem primeru se 
plačila ne glede na način sofinanciranja, ne 
izvajajo pred izpolnitvijo tega pogoja.

3. SSRS bo skladno z določbami 66., 
139., 173. in 175. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku4, pridobil za preučitev 
vloge prosilca tisto dokumentacijo in podat-
ke, ki jih potrebuje za popolno in celovito 
preučitev posamezne vloge.

4 (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-
54/06-32 (48/09 – popr.), 8/10)

II. II Posojilni pogoji:
1. Posojilo lahko dobi prosilec, če 

na predpisanem obrazcu in z zahtevanimi 
prilogami v razpisnih pogojih odda vlogo za 
pridobitev posojila, ki jo strokovna služba 
SSRS preuči in jo po polnosti in ustreznosti 
poda v opredelitev direktorju SSRS. O odo-
britvi posamezne vloge direktor sprejme 
sklep.

Višina posojila, ki ga lahko dobi upravi-
čenec, je odvisna od obračunske vrednosti 
GOI del prijavljene investicije in je vezana 
na presojo SSRS o njeni primernosti, ki jo 
SSRS določi po preučitvi dokumentacije ozi-
roma obravnave posamezne vloge.

Višina posojila lahko znese do največ 
50 % obračunske vrednosti GOI del investi-
cije ali lastnega dela GOI del investicije, če 
je v projektu SSRS udeležen kot soinvestitor 
– v primerih oskrbovanih stanovanj.

Po preučitvi vloge SSRS odloči, katera 
cena se upošteva za obračunsko vrednost 
GOI del investicije. V sklopu obravnave vsa-
ke posamezne vloge SSRS preuči pred-
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Za pripadajoče število parkirnih mest se 
šteje minimalno število parkirnih mest v po-
kritih objektih ali za to namenjenih objek-
tih predpisanih z zakonodajo in predpisi ter 
akti lokalnih skupnosti.

SSRS soinvestira z izbranimi prosilci ti-
ste projekte novogradnje in celovite rekon-
strukcije, s katerimi se pridobijo nove kapa-
citete na področju oskrbovanih stanovanj 
ter nakup oskrbovanih stanovanj, vse z na-
povedanim začetkom v letih 2009, 2010, 
2011 oziroma 2012, pod pogoji, navedenimi 
v nadaljevanju tega razpisa. Pri tem je po-
trebno upoštevati vso zakonodajo, ki ureja 
izgradnjo sofinanciranega predmeta projek-
ta in določila tega razpisa.

III. I Pogoji soinvestiranja
1. splošne določbe
SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte 

upoštevajoč cilj tega razpisa, in sicer doseči 
na trgu ponudbe povečanje števila oskrbo-
vanih stanovanj, zagotavljanje njihove pri-
merne kvalitete, vplivati na ekonomičnost 
priprave in izvedbe projektov ter posledično 
učinkovitost njihove uporabe z vidika po-
slovanja.

SSRS vstopa kot soinvestitor samo v ti-
ste projekte, ki zagotavljajo nova primerna 
stanovanja (racionalna in tehnološko obvla-
dljiva gradnja, z materiali, ki so trajni in trpe-
žni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdr-
ževanje oziroma ekonomsko upravičijo stro-
ške investicijskega in tekočega vzdrževanja 
kar prosilec dokaže z energetsko izkaznico 
objekta in analizo spremljanja in vrednotenja 
življenjskega stroškovnega ciklusa stavbe), 
ki se bodo uporabljala kot oskrbovana in 
imajo zagotovljeno tudi z zakonom zahte-
vano oziroma minimalno pripadajoče število 
parkirnih mest na posamezno oskrbovano 
stanovanje.

2. projekti morajo biti izvedeni po pri-
mernih cenah, vendar največ po naslednjih:

Legenda:
* Za izračun stanovanjske površine po 

tem programu se uporablja standard SIST 
ISO 9836 kazalnik 5.1.7. Za stanovanjsko 
površino se šteje uporabna popravljena 
neto tlorisna površina stanovanj, ki se iz-
računa tako, da se površine prostorov za 
pripravo hrane, osebno higieno, bivanje in 
spanje, pomnožijo z redukcijskim faktorjem 
1,0, v primeru mansard se površina teh pro-
storov do višine prostora 1.6 m ne upošteva 
oziroma pomnoži z faktorjem redukcije 0.

Za pomožne prostore pa se površine po-
množijo z naslednjimi redukcijskimi faktorji: 
za ložo 0,75, za shrambo izven stanovanja 
0,75, za pokriti balkon ali pokrito teraso, 
drvarnico v zidanem objektu 0,50, za odkri-
ti balkon ali odkrito teraso 0,25. Atriji niso 
zaželeni, v primeru, da so izvedeni, pa se 
ovrednotijo s korekcijskim faktorjem 0,10.

** GOI – obsega: pripravljalna, grad-
bena, obrtniška, instalacijska in zaključ-
na dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo 
gradbene parcele, vključno z zunanjimi 
parkirišči in potrebnimi komunalnimi (hišni-
mi) priključki na lokalno komunalno oziro-
ma javno infrastrukturo, vključno z opremo 
kopalnice in kuhinje;

*** morebitna pokrita parkirna mesta ali 
garaže v posebnih objektih ali kleteh niso 
zajeti v to ceno in se jih ločeno prikazuje;

**** za parkirno mesto se šteje pokrito 
parkirno mesto minimalno 12.5 m2 površine 
(osnovna; standard za površino parkirne-
ga mesta namenjenega invalidom je višji) 
v garaži ali posebnem za to namenjenem 

janjem pravnega prometa. Strokovna služba 
SSRS dokumente in listine za vsako v zava-
rovanje predlagano nepremičnino preuči in 
se odloči o njeni primernosti. V primeru dvo-
ma, lahko SSRS naroči mnenje pri cenilcu 
za gradbeništvo-splošno, vpisanem v imenik 
sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosod-
je ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
nepremičnin, vpisanem v register pri Slo-
venskem inštitutu za revizijo. Na osnovi stro-
kovnega mnenja si SSRS pridržuje pravico, 
da zavrne v zavarovanje ponujeno nepri-
merno nepremičnino.

V primeru iz točk e), f) in g) mora biti 
nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko 
kot zaprošeno oziroma odobreno posojilo. 
Kot vrednost se upošteva pogodbena vre-
dnost, če je bil promet z zastavljeno nepre-
mičnino izvršen v letih 2009, 2010, 2011 ozi-
roma 2012, za ostale nepremičnine pa vre-
dnost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo 
– splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev 
pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan 
v register pri Slovenskem inštitutu za revi-
zijo. V primeru vrednotenja nepremičnin, na 
katerih bo potekala gradnja ali rekonstrukci-
ja, se za vzpostavitev zavarovanja in oceno 
vrednosti šteje vrednost nepremičnine ob 
pripravi ocene vrednosti brez upoštevanja 
elementov bodoče namembnosti nepremič-
nine, raznosti izgradnje ter objektov na ne-
premičnini.

Posojilodajalec ima v primeru dvoma 
v vrednost nepremičnine, ponujene v za-
stavo sam pravico določiti drugega cenil-
ca za gradbeništvo – splošno, vpisanega 
v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za 
pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin, vpisanega v register 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo. SSRS 
si pridržuje pravico, da v primeru točk e), f) 
in g) zavrne s strani prosilca predlagane ne-
premičnine na katerih bi bila vzpostavljena 
zavarovanja.

V zastavo je lahko dana tudi kreditirana 
nepremičnina.

S posojilno pogodbo vzpostavljeno obli-
ko zavarovanja je mogoče na podlagi pisne 
prošnje posojilojemalca nadomestiti z eno 
od dopustnih zavarovanj po tej točki. Ustre-
znost ponujenega nadomestnega oziroma 
spremenjenega zavarovanja se presoja po 
enakih merilih, kot so podana za presojo 
ustreznosti ob sklenitvi posojilne pogodbe, 
pri čemer se upošteva še neodplačani zne-
sek posojila za določitev vrednosti novega 
zavarovanja. Navedeno se ureja z dodat-
kom k posojilni pogodbi.

V primeru f), ki je namenjen občinam, 
njihovim proračunskim skladom in javnim 
nepremičninskim skladom, se lahko upo-
števajo tudi zasedena najemna stanovanja 
in zasedene najemne stanovanjske hiše kot 
ustrezna nepremičnina za zavarovanje po-
sojila z zastavo.

Za ustrezno ne šteje nepremičnina, stvar 
in pravica, ki ne more biti predmet izvršbe 
po Zakonu o izvršbi in zavarovanju5 .

5 (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB4, 93/07, 6/08 
Skl.US: U-I-354/07-6, 37/08 – ZST-1, 45/08 – 
ZArbit, 113/08 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/09, 
47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 
57/09 Skl.US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10, 
51/10, 26/11, 14/12).

Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje 
odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni 
upnik na ustrezni nepremičnini. V primeru 

zadostne vrednosti nepremičnine ponujene 
v zavarovanje pa si SSRS pridržuje pra-
vico, da se vpiše sočasno na prvo mesto 
ob sklenitvi sporazuma, ki mu nudi popolno 
poplačilo. Posojilojemalec mora zastavljeno 
nepremičnino zavarovati za tržno vrednost 
za vse običajne rizike in zavarovalno polico 
vinkulirati v korist SSRS.

Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki 
je zgrajena na nepremičnini obremenjeni 
s stavbno pravico, ni dopustno.

SSRS si pridržuje pravico do spremem-
be pogojev pod to točko, v primeru spre-
membe nacionalne in evropske zakonodaje, 
v primeru sprememb na nepremičninskem 
trgu oziroma v poslovanju SSRS.

4. Posojilojemalec mora kreditirano ne-
premičnino zavarovati za vse običajne rizi-
ke in zavarovalno polico vinkulirati v korist 
SSRS.

5. Stroške vseh zavarovanj in priprave 
ter sklepanja posojilne pogodbe (notarske 
in druge stroške v zvezi s tem) plača posoji-
lojemalec. Na posojilni pogodbi in dodatkih 
k pogodbi morajo biti overjeni podpisi vseh 
strank.

6. Za črpanje odobrenega posojila mora 
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Po-
sojilna pogodba mora biti sklenjena pravilo-
ma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobri-
tvi posojila ob izpolnjenem pogoju sklenje-
ne gradbene pogodbe, oziroma prodajne 
pogodbe, ki je priloga k posojilni pogodbi, 
sicer se šteje, da je prosilec odstopil od 
vloge za ta razpis, razen kolikor razlogi za 
nesklenitev pogodbe niso nastali na strani 
posojilodajalca.

Črpanje odobrenega posojila je doku-
mentarno. Dinamika in pogoji črpanja odo-
brenega posojila so opredeljeni v posojilni 
pogodbi, v odvisnosti od predvidene di-
namike izvedbe kreditiranega projekta in 
razpisanih sredstev, pod pogojem, da je 
posojilojemalec zagotovil v vlogi navede-
ni oziroma predvideni del svojih sredstev, 
kar dokaže z oceno in dokazili (potrjena 
situacija izvajalca, račun in pod.) o dose-
danjih vlaganjih v izvajanje GOI del inve-
sticije – projekt, kateri priloži tudi ustrezno 
izjavo nadzornega organa o napredovanju 
del skladno s terminskim planom.

7. Prosilec ne sme brez pozitivnega so-
glasja SSRS prodajati ali obremenjevati 
nepremičnin oziroma objektov zgrajenih na 
podlagi pridobljenega posojila vse do popla-
čila posojila. Posojilo se lahko delno ali v ce-
loti predčasno poplača ali spremeni zavaro-
vanje. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi 
za izdajo ustreznega soglasja k odtujitvi ali 
obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev brez 
pozitivnega soglasja SSRS imata za posle-
dico ničnost pogodbe, s katero je bil stanova-
nje odtujeno ali obremenjeno, oziroma vzpo-
stavljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji 
se sklene dodatek k posojilni pogodbi med 
SSRS in prosilcem, v katerem se ugotovi 
preostalo število sofinancirane investicije po 
tej pogodbi, ter se SSRS nakaže prejeto ku-
pnino. Znesek se odšteje od zneska odobre-
nega oziroma preostalega še neodplačanega 
zneska posojila. Na dodatku k pogodbi mora-
jo biti overjeni podpisi vseh strank.

III. Soinvestitorstvo
1. nameni
SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena 

razmerja z upravičenimi prosilci po tem pro-
gramu (v nadaljevanju: prosilec) za zagota-
vljanje pridobivanja oskrbovanih stanovanj 
s pripadajočimi parkirnimi mesti.
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objektu. Zunanja parkirišča so upoštevana 
v okviru GOI – zunanje ureditve.

Način 
zagotavljanja

Vrednost
brez DDV

Primerna cena GOI del
Cena je enotna za celotno področje Republike Slovenije

Objekt***
GOI del 
investicije 
**

praviloma do 1050 v EUR/m² površine*

Parkirna 
mesta****

GOI del 
investicije 
**

praviloma do 7000 v EUR/pm

3. V sklopu obravnave vsake posamezne 
vloge SSRS preuči primernosti cene izved-
be celotne investicije, ki jo je podal prosilec, 
pri čemer preuči vse investicijske stroške 
(zemljišče, komunalni prispevek, projektna 
in tehnična dokumentacija, GOI dela, spre-
mljanje investicije …) ob predpostavki, da 
SSRS vedno v pogodbeno razmerje vstopa 
le če oceni glede na kvaliteto objekta, obseg 
investicije in vgrajenih materialov, da je in-
vesticija – projekt, primeren. V tem primeru 
praviloma vstopa po primerni ceni, ki teme-
lji na primernih cenah GOI del investicije 
navedenih v zgornji tabeli, pri čemer pa si 
pridržuje pravico, da primerno ceno GOI 
del investicije poveča ob, s strani prosilca, 
izkazani utemeljenosti povečane vrednosti.

Tako v primerih, kadar se soinvestitor-
stvo izvaja po postopku sklenitve soinvesti-
torske pogodbe, ki je podlaga za kasnejšo 
prodajno pogodbo, kot tudi v primerih soin-
vestiranja z nakupom in takojšnje sklenitve 
prodajne pogodbe, prodajna cena za nakup 
oskrbovanih stanovanj ne sme preseči 85 % 
primerne tržne cene za primerljiv tip ne-
premičnine, upoštevajoč določila prejšnjega 
odstavka.

4. Soinvestitorski delež SSRS lahko do-
seže največ 50 % vrednosti izračunane vre-
dnosti investicije, vendar največ do višine la-
stnih sredstev prosilca, pri čemer se v lastna 
sredstva lahko vštevajo tudi sredstva, prido-
bljena s posojilom SSRS po tem programu. 
V obračunsko vrednost investicije šteje tudi 
minimalno število potrebnih parkirnih mest 
skladno s tem razpisom.

Odobreni soinvestitorski delež se upo-
rabi na vseh oskrbovanih stanovanjih in 
parkirnih mestih tako, da eno stanovanje 
in pripadajoče parkirno mesto predstavlja 
najmanjšo enoto delitve.

Na podlagi soinvestitorskega deleža 
SSRS se v pogodbi o soinvestiranju dolo-
či število oskrbovani stanovanj in parkirnih 
mest, ki pripadajo SSRS. Pri čemer se upo-
rabi določba drugega odstavka 3. točke tega 
odseka. Prosilec mora ob in po razdelitvi 
stanovanj zagotavljati za vsa oskrbovana 
stanovanja in parkirna mesta enakovrednost 
po kvaliteti izdelave in vgrajenih materialov 
ter legi enot.

5. SSRS po odobritvi vloge – sklep o so-
investiranju, ki ga sprejme direktor, z izbra-
nimi prosilci sklene pisno pogodbo o soin-
vestiranju, v kateri so opredeljene medse-
bojne pravice in obveznosti pri pridobivanju. 
Vsebina pogodb je določena v skladu s tem 
programom in je nespremenljiva v delu bi-
stvenih in s tem programom opredeljenih 
sestavin.

Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki 
mu ga določi SSRS (postavljeni rok ne sme 
biti krajši od petnajst dni od vročitve sklepa 
o odobritvi in ne daljši od treh mesecev 
od vročitve sklepa o odobritvi) ne sklene 

pogodbe o soinvestiranju, se šteje, da je 
od namere odstopil in je SSRS prost vseh 
obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. O tem 
SSRS pisno obvesti prosilca.

Če prosilec v praviloma šestih mese-
cih po sklenitvi pogodbe o soinvestiranju ne 
začne gradnje (sklenjena gradbena pogod-
ba) oziroma v primerih nakupa novogradnje 
kot oblike soinvestiranja ni sklenjena prodaj-
na pogodba za nakup, se šteje, da je pro-
silec od namere odstopil in je SSRS prost 
vseh obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. 
O tem SSRS pisno obvesti prosilca.

SSRS si pridržuje pravico, da:
– v primerih, ko prosilec z dokazili in izja-

vami izkaže, da iz objektivnih razlogov obve-
znosti iz dveh prejšnjih odstavkov ni mogel 
izpolniti roke primerno podaljša,

– ne pristopi k podpisu prodajne pogod-
be s prosilcem oziroma drugim investitor-
jem, če po pregledu projektne in tehnične 
dokumentacije ugotovi, da je projekt nepri-
meren, pa v razumnem roku ni mogoče do-
seči ustreznih tehničnih izboljšav,

– pogodbene roke podaljša, po preučitvi 
utemeljenega predloga podanega s strani 
prosilca. Podaljšanje roka se odobri, kolikor 
ni nesorazmerno, je smotrno ter ekonomsko 
utemeljeno, pri čemer ekonomska utemelje-
nost ravnanja pomeni, da je s strani prosilca 
podan jasen in realen prikaz pričakovanih 
pozitivnih ekonomskih posledic predvidene-
ga ravnanja, ki ga SSRS lahko sprejme kot 
utemeljenega.

Oskrbovanim stanovanjem, ki jih kupi 
SSRS, mora biti zagotovljeno minimalno pri-
padajoče število parkirnih mest po primernih 
cenah in izhodiščih tega programa.

6. SSRS lahko zagotavlja prosilcu razpo-
lagalno pravico za dodeljevanje pridobljenih 
oskrbovanih stanovanj v svoji lasti. Za lastne 
nepremičnine SSRS sam sklene najemne 
pogodbe z izbranimi najemniki oziroma lah-
ko za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s temi 
dejanji pooblasti občino, sklad ali drugo 
pravno osebo.

7. Najemnina za oskrbovana stanova-
nja ter za parkirna mesta se oblikuje skla-
dno z metodologijo o oblikovanju najemnin 
enotno za vse stanovanjske enote in par-
kirišča iz posamezne pogodbe o soinvesti-
ranju oziroma prodajne pogodbe sklenjene 
po tem programu, kolikor direktor SSRS 
v primeru posameznega projekta ne odloči 
drugače.

8. Če oskrbovano stanovanje in parkirno 
mesto v lasti SSRS, za katerega je dodelje-
na razpolagalna pravica ni zasedeno 30 dni, 
mora do prve ali ponovne zasedbe prosi-
lec zanj SSRS-ju plačevati najemnino, ki jo 
s sklepom določi SSRS.

Prosilec iz 2. in 3. točke I.2. tega progra-
ma mora vlogi priložiti izjavo občine, da bo 
v primeru njegove nezmožnosti plačila sub-
sidiarno prevzela njegove obveznosti iz tega 
naslova ali ponuditi drugo zavarovanje ali 
nadomestilo za te primere, katerega ustre-
znost potrdi SSRS. Prosilci iz 4. točke I.2. 
tega programa morajo zagotoviti za primer 
nezmožnosti plačila zavarovanje ali nado-
mestilo za te primere, katerega ustreznost 
potrdi SSRS.

Če je oskrbovano stanovanje več kot pol 
leta nezasedeno, se šteje, da potrebe po 
oskrbovanem stanovanju v lasti SSRS na 
tem območju ni. V teh primerih ima SSRS 
tako stanovanje pravico prodati ali ga oddati 
v najem drugim fizičnim ali pravnim osebam 
skladno z določili zakonodaje in akti poslo-
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vanja. Prosilec ima v teh primerih predkupno 
pravico.

Prosilec ne sme brez soglasja SSRS 
prodajati ali obremenjevati svojih nepre-
mičnin v objektu, dokler ima SSRS v njem 
vsaj eno oskrbovano stanovanje in parkirno 
mesto. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi 
za podajo ustreznega pozitivnega soglasja. 
Odtujitev ali obremenitev brez tega pozitiv-
nega soglasja imata za posledico ničnost 
pogodbe, s katero je prišlo do odtujitve ali 
obremenitve, oziroma je bila izvedena do-
voljena obremenitev.

2. Posebne določbe
Izvajanje projekta soinvestitorstva:
a.) Prosilec mora v projektu soinvestor-

stva z novogradnjo, celovito rekonstrukcijo 
ali nakupom:

– zagotoviti komunalno opremljeno 
stavbno zemljišče;

– zagotoviti sredstva v višini razlike med 
vrednostjo investicije in zneskom investira-
nja SSRS;

– zagotoviti celotno predpisano projek-
tno in drugo dokumentacijo;

– omogočiti sodelovanje SSRS pri potr-
ditvi projektne in druge dokumentacije oziro-
ma mu omogoči pregled projektne in druge 
dokumentacije;

– pridobiti vsa potrebna soglasja in dovo-
ljenja za gradnjo;

– omogočiti SSRS na njegovo zaprosilo 
vpogled v vso dokumentacijo;

– izvesti javno naročilo za izbor izvajalca 
gradbenih del, če sam ni registriran za taka 
dela in/ali jih sam ne bo izvajal;

– v soglasju s SSRS imenovati gradbeni 
nadzor po vsakokratni zakonodaji o graditvi 
objektov;

– izvajati gradbeni nadzor nad izvedbo 
del po vsakokratni zakonodaji o graditvi 
objektov;

– omogočiti SSRS tehnično spremljanje 
investicije oziroma kontrolo nad izvajanjem 
del (supernadzor);

– pridobiti pravnomočno uporabno do-
voljenje;

– zagotoviti vzpostavitev etažne lastnine;
– na predlog SSRS imenovati upravnika 

stavbe in oskrbnika;
– pripraviti, v primeru, da mu SSRS to 

dopusti, besedilo razpisa oziroma ustrezne 
ponudbe za oddajo stanovanj v najem, h ka-
teremu mora pridobiti soglasje SSRS, in ga 
objaviti na svoje stroške najmanj en me-
sec pred dokončanjem gradnje;

– nositi morebitne druge stroške poveza-
ne z realizacijo projekta.

b.) SSRS v projektu soinvestorstva:
– zagotovi sredstva v višini s sklepom 

direktorja SSRS odobrenih sredstev;
– preveri investicijsko in projektno do-

kumentacijo oziroma sodeluje pri potrditvi 
projektne dokumentacije;

– imenuje preglednika projektne doku-
mentacije;

– poda predlog upravnika stavbe in 
oskrbnika;

– po pridobitvi pravnomočnega gradbe-
nega dovoljenja s prosilcem upoštevajoč 
določbe tega odseka sklene prodajno pred-
pogodbo oziroma prodajno pogodbo, v ka-
teri se upoštevajo smiselno določbe Zakona 
o varstvu kupcev stanovanj in enostano-
vanjskih stavb6 in predvsem način in pogoji 
poslovanja pod katerimi SSRS kot investitor 
gradi ali kupuje za prodajo na trgu,

6 (Ur. l. RS, št. 18/04).

in sicer predvidoma pod naslednjimi 
pogoji plačevanja kupnine, ki se s prodaj-
no predpogodbo ali pogodbo natančneje 
opredelijo:

– obroke do 85 % kupnine SSRS naka-
zuje skladno z napredovanjem del po predlo-
žitvi obračuna – računa za posamezen 
obrok, kateremu bo priložena izjava nadzor-
nega organa o napredovanju del v skladu 
s terminskim planom, potrdi pa jo supernad-
zor SSRS; ob pogoju, da prosilec zagotovi na 
zemljiščih, ki predstavljajo gradbeno parcelo, 
bremen prost vpis solastninske pravice ali 
drugo ustrezno obliko zavarovanja po določ-
bah za dodelitev posojil po tem razpisu, za 
čas od sklenitve pogodbe do pridobitve prav-
nomočnega uporabnega dovoljenja oziroma 
do vpisa etažne lastnine na SSRS;

– 5 % v roku osem dni, ko prosilec sam 
poda ali prejme obvestilo od izvajalca, da 
so stanovanjske enote ustrezno dokonča-
ne in ko SSRS potrdi, da je poziv za pre-
vzem predmeta pogodbe utemeljen ter pod 
pogojem, da je pridobljeno pravnomočno 
uporabno dovoljenje;

– 5 % v roku osem dni po odpravi vseh 
napak in pomanjkljivosti in po dokončnem 
obračunu kupnine skladno z določili pro-
dajne pogodbe in izpolnitvi vseh drugih po-
godbenih obveznosti vključno s tem, da bo 
SSRS predložena bančna oziroma zavaro-
valniška garancija prosilca oziroma proda-
jalca za odpravo napak in pomanjkljivosti 
v garancijski dobi za obdobje treh let od 
prevzema predmeta pogodbe oziroma za 
obdobje 38 mesecev po pridobitvi pravno-
močnega uporabnega dovoljenja v višini 5 % 
kupnine;

– 5 % kupnine pa v roku osem dni po 
zagotovitvi vseh pogojev za vknjižbo lastnin-
ske pravice na SSRS na stanovanjih (vložen 
zemljiško knjižni predlog za vpis objekta in 
etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter s stra-
ni prosilca oziroma prodajalca izstavljeno 
ustrezno zemljiško knjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice v korist SSRS, plomba za 
vpis lastninske pravice v korist SSRS pa bo 
v zemljiško knjigo vpisana na prvem mestu);

– opravlja kontrolo nad izvajanjem del; 
kontrola nad izvajanjem del pomeni super-
nadzor nad delom izvajalcev in nadzorom 
prosilca oziroma prodajalca nad izvedbo del.

IV. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS 

iz naslova posojila oziroma zaprošajo za 
soinvestitorstvo s SSRS po tem programu, 
lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko 
ali osebno na naslov Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, javni sklad, Ljub ljana, 
Poljanska cesta 31.

Vloge (z zahtevnimi prilogami) lahko od-
dajo prosilci samo na posebnem obrazcu, 
ki ga lahko dobijo na navedenem naslovu 
od dne objave tega programa. Vloge bodo 
sprotno obravnavne po času dospetja.

SSRS prosilce izrecno opozarja, da bo 
zaradi daljšega časovnega razpona velja-
ve tega razpisa, pri preučitvi vlog po tem 
javnem razpisu in posledično v postopku 
odločanja o vlogi, upošteval vsakokratno ve-
ljavno zakonodajo in veljavne akte poslova-
nja SSRS. Predpisi navedeni v razpisu, so 
veljavni predpisi v času sprejema tega raz-
pisa. Šteje se, da je v tak način obravnave 
vlog vsak prosilec izrecno privolil z oddajo 
prijave na razpis na posebnem obrazcu iz 
drugega odstavka tega poglavja.

O vlogah prosilcev bo odločal direktor 
SSRS. Izbrani prosilci bodo s strani SSRS 

prejeli sklep o izbiri, ostali prosilci prejmejo 
obvestilo o neodobritvi vloge.

Vse informacije o programu – razpisu 
lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanj-
skem skladu Republike Slovenije, javnem 
skladu v Ljub ljani, na Poljanski cesti 31, ali 
na telefonski številki (01) 47 10 500.

Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi 
direktorja SSRS odobrena vsa predvidena 
sredstva oziroma do preklica.

NS SSRS lahko sprejme obvezno raz-
lago posameznih določb tega programa ter 
spremeni oziroma dopolni njegova posa-
mezna določila, ki jih objavi na enak način 
kot ta program ter se uporabljajo od dne 
sprejema.

V projektih sofinanciranja po tem pro-
gramu, odloči direktor SSRS v okviru razpi-
sane oziroma odobrene vsote sredstev za 
izvedbo programa sofinanciranja, o morebi-
tni spremembi namena (soinvestiranje/kre-
ditiranje) ali znižanja zaprošenih sredstev 
prosilca in odloči o odobritvi spremembe, 
ob upoštevanju pogojev tega programa in 
aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS.

Prehodna določba
Še nepreučene, neodločene in še neo-

dobrene vloge prosilcev, ki so prispele na 
Javni razpis – program za sofinanciranje 
projektov pridobivanja oskrbovanih stano-
vanj za starejše, domov za ostarele in štu-
dentskih domov, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 137-139/06 z dne 29. 12. 
2006 in št. 86/09 z dne 30. 10. 2009 ter Ura-
dni list RS, št. 107/09 z dne 24. 12. 2009, se 
obravnavajo po določbah razpisa veljavne-
ga v času vložitve vloge.

Z dnem objave tega čistopisa se šteje, 
da je Javni razpis – program za sofinan-
ciranje projektov pridobivanja oskrbovanih 
stanovanj za starejše, domov za ostarele in 
študentskih domov, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 107/09 z dne 24. 12. 
2009, zaprt in nadomeščen z novim čistopi-
som Javnega razpisa.

Stanovanjski sklad 
 Republike Slovenije, 

javni sklad

 Ob-4224/12
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Za-

kona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 
in 20/11), prvega odstavka 11. in drugega 
odstavka 16. člena Zakona o slovenskem 
filmskem centru, javni agenciji Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), prve-
ga odstavka 12. člena Pravilnika o izvedbi 
postopka izbire projektov, pogojih in meri-
lih za izbor avdiovizualnih projektov (Uradni 
list RS, št. 54/12), Slovenski filmski center, 
javna agencija Republike Slovenije objavlja 
javni razpis za sofinanciranje realizacije av-
diovizualnih projektov za leto 2012.

Navedeni razpis se predvidoma prične 
z dnem 22. 9. 2012 in se zaključi z dnem 
22. 10. 2012. Besedilo razpisa bo objavljeno 
na spletnem mestu agencije Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republi-
ke Slovenije: www.film-center.si, v zavihku 
javni natečaji.

Slovenski filmski center, 
 javna agencija Republike Slovenije

 Ob-4185/12
Komisija Mestne občine Ljub ljana za na-

grade Marjana Rožanca na podlagi 6. člena 
Odloka o priznanjih Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 10/01) objavlja
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javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca 

 za področje športa  
v Mestni občini Ljubljana  

za leto 2012
Mestna občina Ljub ljana razpisuje na-

grade Marjana Rožanca za področje športa 
v Mestni občini Ljub ljana za leto 2012.

Nagrado Marjana Rožanca lahko prej-
mejo prostovoljni športni delavci, športni-
ki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci 
v športu in športni novinarji za izjemne do-
sežke v preteklem letu (letu 2011) ali za delo 
v daljšem obdobju.

Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko po-

dajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo 
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni 
občini Ljub ljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vse-
bovati:

– ime in priimek oziroma ime, točen na-
slov in telefonsko številko pobudnika,

– ime in priimek, rojstni datum in kraj, to-
čen naslov in telefonsko številko kandidatke 
oziroma kandidata za nagrado,

– podrobno utemeljitev pobude ter mo-
rebitna mnenja organov in organizacij, ki 
pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti 
poslana na naslov: Mestna občina Ljub ljana, 
Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija 
za nagrade Marjana Rožanca, Staničeva 
41, SI-1000 Ljub ljana, do vključno 1. 11. 
2012 v zaprti kuverti s pripisom »Za razpis 
MR – Ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo 22. novembra 
2012 v atriju Mestnega muzeja.

Dodatne informacije lahko dobite na 
tel. 08/200-39-04 Oddelka za šport Mestne 
občine Ljub ljana.

Mestna občina Ljubljana

Št. 430-22/2012 Ob-4189/12
Župan Občine Selnica ob Dravi na podla-

gi 44. in 48. člena Zakona o socialnem var-
stvu – v nadaljevanju: ZSV (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. 
US, 61/10 ZSVaPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 
2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva (Uradni list RS, 
št. 72/04, 113/08, 45/11), Pravilnika o stan-
dardih in normativih socialnovarstvenih sto-
ritev (Uradni list RS, št. 52/1995, 2/1998, 
61/1998, 19/1999, 28/1999, 127/03, 125/04, 
120/05 Odl. US, 90/08, 45/10), Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), 4. člena 
Odloka o organizaciji in izvajanju javne 
službe pomoči na domu (MUV, 10/2001), 
86. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 19/2007) in soglasja Občinskega 
sveta Občine Selnica ob Dravi z dne 13. 9. 
2012, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije  

za opravljanje socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu  

na območju Občine Selnica ob Dravi
1) Koncedent: Občina Selnica ob Dravi, 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
2) Podelitev koncesije: koncesija se po-

deljuje v skladu z ZSV in 48. členom tega 
zakona ter 4. členom Odloka o organizaciji 
in izvajanju javne službe pomoči na domu.

3) Predmet koncesije: predmet koncesije 
je socialna oskrba upravičenca v primeru 
invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko 
socialna oskrba lahko nadomesti instituci-
onalno varstvo. Socialnovarstvena storitev 
pomoč družini na domu (v nadaljnjem be-
sedilu: storitev) se podeljuje za okvirno do 
5040 ur letno, z začetkom izvajanja storitve 
1. 12. 2012.

4) Opis storitve: pomoč družini na domu 
kot socialna oskrba na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne 
in druge pogoje za življenje v svojem bival-
nem okolju, če se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre 
za različne oblike organizirane praktične po-
moči, s katerimi se upravičencem vsaj za 
določen čas nadomesti potrebo po institu-
cionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini 
ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posame-
znega upravičenca in obsega:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravi-
lih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali 
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih 
pripomočkov;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, 
kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže 
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri opravljanju nuj-
nih obveznosti, informiranje ustanov o sta-
nju in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov 
z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja 
enega pripravljenega obroka ali nabava živil 
in priprava enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode.

5) Obseg storitve: do 5040 ur letno.
6) Krajevno območje, za katerega se raz-

pisuje koncesija: Občina Selnica ob Dravi.
7) Uporabniki storitve, za katero se raz-

pisuje koncesija
Upravičenci do storitve so osebe, ki jim 

preostale psihofizične sposobnosti omogo-
čajo, da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in 
telesno počutje in lahko funkcionirajo v zna-
nem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za 
določen čas ni potrebno institucionalno var-
stvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so 
upravičenci:

– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 
nesposobne za samostojno življenje,

– osebe s statusom invalida po Zakonu 
o družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije 
ne zmorejo samostojnega življenja, če sto-
pnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravica do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega 
centra za socialno delo brez občasne pomo-
či druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje,

– hudo bolni otroci ali otroci s težko mo-
tnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo 
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v or-
ganizirane oblike varstva.

8) Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijska dejavnost se bo začela iz-

vajati v skladu s pogodbenimi določili 1. 12. 
2012.

Koncesija se podeli za določen čas 
10 let.

Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga 
določa Pravilnik o koncesijah na področju 
socialnega varstva, na predlog koncesio-
narja lahko podaljša, vendar največ za čas, 
za katerega je bila sklenjena koncesijska 
pogodba. Koncesija se lahko podaljša samo 
enkrat.

9) Viri financiranja storitve: storitev se 
financira v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu iz sredstev občinskega proračuna 
in uporabnikov.

10) Način določitve cene storitve: ceno 
storitve ponudnik oblikuje v skladu s Pra-
vilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev.

11) Delovna razmerja zaposlenih: delov-
na razmerja zaposlenih pri koncesionarju, 
se urejajo v skladu s kolektivnimi pogod-
bami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za 
zaposlene v javnih zavodih s področja so-
cialnega varstva.

12) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je pravna oseba v Republiki Slo-
veniji registrirana za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet koncesije, oziroma da je po-
družnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki 
Sloveniji,

– da je fizična oseba, ki je v Republiki 
Sloveniji registrirana za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
izvršilni predpisi za opravljanje storitve,

– da bo neposredne izvajalke storitve 
pomoč družini na domu prevzel v delov-
no razmerje od dosedanjega koncesionarja 
Sončni dom,

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve,

– da ima reference,
da izkazuje finančno in poslovno spo-

sobnost.
13) Izjave, potrdila in dokazila, ki jih mo-

rajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpol-
njevanju pogojev:

13.1. izjavo, da je pravna oziroma fizična 
oseba registrirana pri pristojnem organu Re-
publike Slovenije za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet razpisane koncesije,

13.2. izjavo, da se strinja z razpisnimi 
pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega 
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so 
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve 
RS, in da se po potrebi preverijo tudi pri 
pristojnem organu Republike Slovenije za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpi-
sane koncesije,

13.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja 
socialne zbornice,

13.4. organizacijsko shemo s prikaza-
nim številom in strukturo predvidenih zapo-
slenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo 
in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih 
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bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesio-
narju ali organizacijsko shemo s prikazani-
mi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati, ter izjavo ponudnika, da 
bo v skladu z normativi pred začetkom izva-
janja neposredne izvajalke prevzel v delov-
no razmerje od dosedanjega koncesionarja 
Sončni dom,

13.5. projekcijo finančnega poslovanja 
za petletno obdobje z izkazom denarnih to-
kov v skladu s Slovenskim računovodskim 
standardom 26 po različici I,

13.6. izjavo o lastništvu prostorov s po-
datki o nepremičnini po stanju iz zemljiško-
knjižnega vpisa s priloženo pogodbo 
o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali 
prostora s priloženo najemno pogodbo ali 
leasing pogodbo za objekt ali prostor za ne-
določen čas z odpovednim rokom najmanj 
1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši 
od trajanja zaprošene koncesije ali za dolo-
čen čas za največje obdobje, ki ga dovolju-
jejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje 
države in samoupravnih lokalnih skupnostih, 
z možnostjo podaljšanja, če je najemodaja-
lec država ali lokalna skupnost,

13.7. izračun cene za socialnovarstveno 
storitev, oblikovan po metodologiji za obliko-
vanje cen socialnovarstvenih storitev,

13.8. izjavo, da bo ponudnik ob začet-
ku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz 
prejšnje alineje uskladil največ v višini sto-
pnje rasti elementov cene, oziroma zaradi 
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne 
zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente 
cene,

13.9. program dela izvajanja storitve,
13.10 bančno garancijo za resnost po-

nudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti 
investicije, vendar ne več kot 5.000 EUR,

Finančno in poslovno sposobnost ponu-
dnik izkazuje tako, da prijavi priloži nasle-
dnja dokazila:

13.11. bonitetno informacijo AJPES-a, 
in sicer:

– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega pra-

va in zasebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
13.12. izjavo ponudnika o njegovi po-

slovni ustreznosti,
13.13. izjavo o posojilih, ki so bila najeta 

za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziro-
ma prostorov za izvajanje storitve,

13.14. izjavo o morebitnih hipotekah in 
drugih stvarnih pravicah na teh objektih ozi-
roma prostorih ali izjavo, da hipoteka in dru-
ge stvarne pravice na teh objektih oziroma 
prostorih ne obstajajo,

13.15. izjavo o morebitnih drugih obve-
znostih,

Ponudnik naj priloži še naslednje:
13.16. izjavo, da so vsi navedeni podatki 

v ponudbi točni in resnični,
13.17. izjavo ponudnika o izvedbi obse-

ga koncesijske dejavnosti,
13.18. izjava ponudnika o dosedanjem 

izvajanju storitve Pomoč družini na domu 
z navedbo referenc,

13.19. izjava ponudnika o ponudbi dru-
gih storitev.

Na podlagi 9. člena Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva se 

koncesija lahko podeli tudi ponudniku, ki 
v času razpisa še ne razpolaga s primernim 
objektom oziroma prostori za izvajanje sto-
ritve. V tem primeru lahko ponudnik predloži 
namesto dokazil iz 13.4., 13.5. in 13.6. točke 
naslednja dokazila:

1. izjavo o lastništvu, s podatki o ne-
premičnini po stanju iz zemljiško knjižnega 
vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziro-
ma prostora in priloženo najemno pogod-
bo za objekt ali prostor, ki še ni primeren 
za izvajanje storitve ali izjavo o lastništvu 
stavbnega zemljišča, oziroma izkazano 
stavbno pravico, če bo ponudnik storitev 
izvajal v novozgrajenem objektu oziroma 
prostorih,

2. lokacijsko informacijo,
3. projektno dokumentacijo za namera-

vano gradnjo ali nedokončan objekt oziroma 
prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje 
minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje 
storitve (najmanj idejni načrti in investicijski 
program),

4. projekcijo finančnega poslovanja za 
obdobje gradnje oziroma priprave objekta 
oziroma prostorov do začetka izvajanja sto-
ritve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu 
s Slovenskim računovodskim standardom 
26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih 
sredstev za dokončanje investicije),

5. terminski plan o poteku izvajanja inve-
sticije do začetka izvajanja storitve,

6. izjavo ponudnika o predvidenem za-
četku opravljanja dejavnosti,

7. izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 1 % 
od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne 
več kot 5.000,00 EUR, z veljavnostjo pol 
leta po začetku izvajanja storitve.

14) Rok in način prijave na javni razpis:
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni 

razpis oddati v zaprti ovojnici, na naslov: 
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 
2352 Selnica ob Dravi, s pripisom »Prijava 
na Javni razpis za podelitev koncesije za 
opravljanje socialnovarstvene storitve Po-
moč družini na domu na območju Občine 
Selnica ob Dravi.« Na hrbtni strani ovojni-
ce mora biti napisan naziv in točen naslov 
ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe je 30. dan po 
objavi v Uradnem listu RS. Pošiljke oddane 
po pošti morajo biti oddane obvezno s pri-
poročeno pošto, najpozneje zadnji (30. dan) 
dan po objavi (dan poštnega žiga).

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka, 
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe 
morajo biti predložene v roku in na način, 
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako 
»Dopolnitev ponudbe«.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, 
bo s sklepom zavrgel:

– nepravočasne ponudbe in/ali dopolni-
tve ponudb,

– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve 
ponudb,

– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve 
ponudb,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki 
ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji 
ponudbe iz točke II.1.4. Navodil za izdelavo 
ponudbe,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki 
niso podane za krajevno območje, določeno 
v tem javnem razpisu.

15) Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb 
bo dne, 24. 10. 2012, ob 9. uri, v prostorih 
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 
2352 Selnica ob Dravi. Odpiranje ponudb 
je javno in mu lahko prisostvuje vsak po-
nudnik na javnem razpisu, predstavnik pri-
javitelja – ponudnika pa se izkaže s pisnim 
pooblastilom.

16) Merila in kriteriji za izbiro ponudni-
kov: koncedent bo pri izbiri ponudnikov upo-
rabil naslednja merila in kriterije:

1. kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama izvajanja storitev z vidika kadrov, or-
ganizacije dela, tehničnih pogojev in metod 
dela: največ 50 točk,

2. cena: največ 30 točk,
3. reference: največ 10 točk,
4. druge morebitne ugodnosti in storitve, 

ki jih koncesionar nudi uporabnikom: največ 
10 točk.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu 
z navedenimi merili in kriteriji zbral višje 
število točk v primerjavi z ostalimi ponudni-
ki. V primeru enakovrednih ponudb bodo 
imeli prednost kandidati s sedežem v Ob-
čini Selnica ob Dravi. Če ne bo kandida-
ta s sedežem iz Občine Selnica ob Dravi, 
ima prednost kandidat s sedežem v Občini 
Ruše.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so 
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne 
spremembe veljavnih predpisov v odprtem 
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo 
dokumentacije ponudnikov.

17) Obvestilo o izboru ponudnikov: or-
gan, pristojen za podelitev koncesije, bo na 
podlagi predloga razpisne komisije o po-
delitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri 
bo določil tudi rok za podpis koncesijske 
pogodbe.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, 
je občinska uprava Občine Selnica ob Dravi. 
Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe, je župan Občine Selnica ob Dravi.

Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije: razpisna dokumentacija je do-
segljiva: na spletni strani Občine Selnica 
ob Dravi http://www.selnica.si/razpisi/odpr-
ti-razpisi/ in v vložišču Občine Selnica ob 
Dravi:

– v ponedeljek, od 8. do 12. ure,
– v sredo, od 8. do 12. ure in od 13. do 

16. ure,
– v petek, od 8. do 12. ure.
Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila za izdelavo ponudbe,
– zahtevane sestavine ponudbe (izjave, 

potrdila, dokazila),
– opis podrobnejših meril in kriterijev za 

izbiro,
– osnutek koncesijske pogodbe.
Dodatne informacije o javnem razpisu je 

mogoče dobiti po tel. 02/673-02-10 (Nada 
Hölzl), izključno v času uradnih ur:

– v ponedeljek, od 8. do 12. ure,
– v sredo, od 8. do 12. ure in od 13. do 

16. ure,
– v petek, od 8. do 12. ure.

Občina Selnica ob Dravi
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Št. 466-20/2011-013 Ob-4149/12
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 

ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12), Letnega načrta pridobi-
tve in razpolaganja s stvarnim in finančnim 
premože njem Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2012 in sklepa 13. seje Občinskega 
sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 19. 4. 
2012, objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora v 

Šmartnem pri Litiji
1. a) Predmet prodaje je poslovni pro-

stor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 
53,23 m2, ki se nahaja v pritličju večsta-
novanjskega objekta na Staretovem trgu 
25, Šmartno pri Litiji, stoječega na parceli 
št. 33/1, k.o. Šmartno (ID 1847), št. stavbe 
474, št. dela stavbe 15. E. Etažna lastnina 
za zgoraj naveden večsta novanjski objekt je 
urejena. Poslovni prostor je v katastru stavb, 
vpisan z ID 5549308.

b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe: prodaja stvarnega premože-
nja.

c) Izklicna cena za poslovni prostor je 
55.700,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 
500,00 EUR.

d) Varščina je: 5.570,00 EUR.
e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne-

ga sodišča Republike Slovenije pri tem po-
slovnem prostoru niso vpisane stvarne slu-
žnosti ali druga bremena. Poslovni prostor 
je v najemu za določen čas in je zaseden. 
Najemnik je z lastnikom poslovnega prosto-
ra dne 1. 1. 2012 sklenil najemno pogodbo 
za določen čas 5 let.

Pri nakupu ima dosedanji najemnik pod 
enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, 
ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti 
prodajalca iz obstoječega sklenjenega na-
jemnega razmerja z najemnikom.

2. Način, kraj in čas dražbe: javna draž-
ba bo ustna, na naslovu: Občina Šmartno 
pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno 
pri Litiji, dne 8. 10. 2012, in sicer ob 10. uri, 
v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi poslovnega prostora lah-

ko sode lujejo tisti dražitelji, ki lahko prido-
bivajo ne premičnine v Republiki Sloveniji 
(državljani držav članic Evropske unije in 
drugih držav, ki lahko pridobivajo nepre-
mičnine na podla gi načela vzajemnosti) in, 
ki najpozneje do začetka postopka javne 
dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo 
svojo udeležbo in predložijo:

a) dokazilo o pravočasno plačanem zne-
sku varščine za poslovni prostor in priloženo 
šte vilko osebnega transakcijskega računa 
za primer vračila varščine,

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

c) davčno številko oziroma ID številko 
za DDV,

d) matično številko (pravne osebe oziro-
ma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in

e) notarsko overjeno pooblastilo za so-
delovanje na javni dražbi, če se javne draž-
be udeleži pooblaščenec.

Organizator bo ob pričetku javne dražbe 
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

Interesenti, ki ne bodo predložili teh do-
kazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni 
iz postopka pred začetkom dražbe.

4. V izhodiščni vrednosti poslovnega pro-
stora niso vključeni stroški cenitev in davek 
na pro met nepremičnin po stopnji 2 %, ter 
stroški v zvezi s prenosom lastninske pravi-
ce, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi 
prodajne pogodbe oziroma pred vpisom la-
stninske pravice v zemljiško knjigo.

5. Poslovni prostor bo prodan 
najugodnej šemu ponudniku, ki je tisti, ki bo 
ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

6. Udeleženci javne dražbe morajo naj-
kasneje 5. 10. 2012 do 12. ure za poslovni 
prostor plačati varščino, navedeno v tem raz-
pisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193.

Varščina bo najugodnejšemu ponu-
dniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim 
pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po 
kon čani dražbi.

7. Plačilni pogoji
Kupec mora plačati kupnino v denarju. 

Plačilo celotne kupnine je pogoj za prido-
bitev lastninske pravice, rok plačila je 30 
dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma 
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo 
plačal kupnine v tem roku, bo prodajni po-
stopek razveljavljen in varščina zadržana.

8. Dodatni pogoji:
a) Nakup poslovnega prostora se opravi 

po siste mu “videno – kupljeno”, prodajalec 
ne odgo varja za stvarne in pravne napake.

b) Prodajno pogodbo mora uspeli po-
nudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po 
zaključku dražbe.

c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po 
končani javni dražbi ne bo podpisal prodaj-
ne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v do-
ločenem roku, bo pogodba razveljavljena, 
varščina pa zapade v korist Občine Šmartno 
pri Litiji.

d) Prodajalec bo izročil poslovni prostor 
v last in posest, izdal zemljiško knjižno dovo-
lilo in predlagal vknjižbo lastninske pravice 
takoj po plačilu celotne kupnine, javnih da-
jatev in stroškov. Vsa zemljiško knjižna opra-
vila si pridrži prodajalec.

9. Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi Komisija za vodenje po-

stopkov pridobivanja, razpolaganja in upra-
vljanja s stvarnim in finančnim premoženjem 
občine, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki 
je najkasneje dne 5. 10. 2012 plačal varšči-
no za poslovni prostor in to dokazal s pisnim 
potrdilom.

b) Pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti notarsko overjeno pooblastilo.

c) Izklicna vrednost poslovnega prostora 
oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče 

trikrat. Če nobeden od udeležencev javne 
dražbe na vedene cene ne zviša pred tre-
tjim izklicem, se šteje, da je sprejeta 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 pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni podana višja ponudba.

e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno nad izklicno ceno.

f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema 
izklicno ceno, je poslovni prostor prodan za 
iz klicno ceno.

g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži jo 
najvišjo ceno, poslovni prostor ni prodan, če 
eden ne zviša cene.

h) Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe, morebitne ugovore 
reši takoj vodja dražbe.

i) Javna dražba se izvaja v skladu 
z Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12).

10. Župan Občine Šmartno pri Litiji oziro-
ma poo blaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, 
s so glasjem župana, lahko ustavi postopek 
prodaje poslovnega prostora do sklenitve 
pravnega posla.

V tem primeru Občina Šmartno pri Litiji 
povrne dra žiteljem stroške v višini izkazanih 
stroškov za prihod ter mo rebitno vplačano 
varščino, brez obresti.

11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske 
uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 
ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/89-62-802 
(Jurij Klepec), lahko tudi po elektronski pošti: 
jurij.klepec@smartno-litija.si.

Ogled nepremičnin je možen po predho-
dnem dogo voru.

Občina Šmartno pri Litiji

Št. 478-12/2012-1300 Ob-4160/12
Občina Kočevje v skladu z določbami 

Zakona o stvarnem premoženju države in 
v skladu z določbami Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) ter občinskega letnega načrta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem za 
leto 2012, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v 

njeni lasti
1. Predmet prodaje:
I. Stavbna zemljišča
a) Parcele (stavbna zemljišča), ki pred-

stavljajo komunalno neopremljena nezazi-
dana stavbna zemljišča.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere 
je že vključen tudi 20 % davek na dodano 
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih 
zemljišč, so po posameznih parcelah oziro-
ma skupinah parcel naslednje:

1. parcela št. 93/28 (757 m2), k.o. 
1575 – Stara cerkev.

Javne dražbe
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Izklicna cena: 22.710,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

2. parcela št. 93/29 (801 m2), k.o. 
1575 – Stara cerkev.

Izklicna cena: 24.030,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

3. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. 
1575 – Stara Cerkev.

Izklicna cena 27.060,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

4. parcela št. 93/32 (800 m2), k.o. 
1575 – Stara Cerkev.

Izklicna cena: 24.000,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

5. parcela št. 246/21 (834 m2), k.o. 
1580 – Onek.

Izklicna cena: 17.000,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

6. parcela št. 246/25 (1126 m2), k.o. 
1580 – Onek.

Izklicna cena: 22.500,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

7. parcela št. 246/27 (865 m2), k.o. 
1580 – Onek.

Izklicna cena: 17.300,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

8. parcela št. 246/29 (569 m2), k.o. 
1580 – Onek.

Izklicna cena: 11.500,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

b) Parcele (stavbna zemljišča), ki pred-
stavljajo komunalno opremljena nezazidana 
stavbna zemljišča.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere 
je že vključen tudi 20 % davek na dodano 
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih 
zemljišč so po posameznih parcelah na-
slednje oziroma skupinah parcel naslednje:

9. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. 1590 
– Kočevska Reka.

Izklicna cena: 13.500,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

10. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201 
(209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204 
(177 m2), k.o. 1591 – Novi Lazi – skupaj 
648 m2 (parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 11.000,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

11. parcela št. 541/3 (117 m2), 541/4 
(494 m2), k.o. 1574 – Koblarji – skupaj 
611 m2 (parceli se prodajata skupaj).

Izklicna cena: 20.000,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

12. parcela št. 259/26 (389 m2), 253/1 
(827 m2) in 259/33 (20 m²), k.o. 1578 – Želj-
ne, skupaj 1236 m2 (parcele se prodajajo 
skupaj).

Izklicna cena: 39.000,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

13. parcela št. 845/8 (1133 m2), k.o. 
1575 – Stara Cerkev.

Izklicna cena: 34.000,00 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

II. Stanovanja in poslovni prostori
Izhodiščna cena stanovanj brez vključe-

nega davka na promet nepremičnin (v višini 
2 % od končne prodajne vrednosti kot davč-
ne osnove) znaša:

14. Štirisobno stanovanje, posamezni 
del št. 3 v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Ko-
čevje, na naslovu TZO 12c, stanovanje se 
nahaja v dveh etažah – nadstropju in man-
sardi, parc. št. 1210/2.

Izmera: 111,20 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzposta-

vljena.
Izklicna cena: 87.180,80 EUR.
15. Štirisobno stanovanje, posamezni 

del št. 7, v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Ko-

čevje, na naslovu TZO 12c, stanovanje se 
nahaja v dveh etažah – nadstropju in man-
sardi, parc. št. 1210/2.

Izmera: 101,74 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzposta-

vljena.
Izklicna cena: 71.640,0 EUR.
16. Poslovni prostor, posamezni del 

št. 11, v stavbi št. 1600, k.o. 1577 – Kočev-
je, na naslovu Reška cesta 16/a.

Izmera: 57,00 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzposta-

vljena, poslovni prostor je zaseden z naje-
mnikom.

Izklicna cena: 36.936,00 EUR.
17. Štirisobno stanovanje, št. 1/P, 

v stavbi št. 128, k.o. 1590 – Kočevska Reka 
(ID znak=1590-17/4-0), na naslovu Koče-
vska Reka 30.

Izmera: 85,10 m2.
Lastnosti: etažna lastnina ni vzposta-

vljena.
Izklicna cena: 19.000,00 EUR.
18. Garsonjera, št. 1/P, v stavbi 

št. 150, k.o. 1590 – Kočevska Reka (ID 
znak=1590-150-3), na naslovu Kočevska 
Reka 65.

Izmera: 22,17 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzposta-

vljena.
Izklicna cena: 5.900,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje, št. 6/I, 

v stavbi št. 346, k.o. 1575 – Stara Cerkev 
(ID znak=1575-346-6), na naslovu Stara 
Cerkev 34.

Izmera: 85,10 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzposta-

vljena, stanovanje nima urejenih sanitarij.
Izklicna cena: 7.800,00 EUR.

2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala 9. 10. 2012, 

v sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), 
Ljub ljanska cesta 26, Kočevje, ob 12. uri.

Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega 
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje 
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. 
vključno do 8. 10. 2012 do 12. ure, osebno 
v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti 
v vložišče priporočeno po pošti.

3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, 

ki vplačajo varščino v višini 10 % od izklicne 
cene za posamezno nepremičnino, za na-
kup katere kandidirajo (v primeru, če oseba 
izrazi interes za nakup več nepremičnin, 
mora položiti varščino za vsako od njih).

Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne 
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vr-
njena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, 
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna 
v kupnino.

Varščino je potrebno vplačati na po-
dračun proračuna Občine Kočevje, 
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP 
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo 
varščine za javno dražbo – nepremičnina 
(stavbno zemljišče/stanovanje/poslovni pro-
stor)« (vplačnik navede tisto nepremičnino, 
za nakup katere kandidira).

Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, 
morajo imeti do poteka roka za oddajo pri-
jave poravnane vse obveznosti do Občine 
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za 
proračun, finance in upravljanje premože-
nja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki 
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne 
morejo sodelovati.

Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj 
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine 

v Republiki Sloveniji (državljani držav čla-
nic Evropske unije in drugih držav, ki lahko 
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela 
vzajemnosti).

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo 
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma 
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi pove-
zane osebe (sorodstvena razmerja ali druga 
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepri-
stranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno 
dražbo).

Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na 
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno 
pogodbo), lahko na dražbi zastopa poobla-
ščenec, če pred pričetkom dražbe predloži 
njegovo pisno pooblastilo z overjenim pod-
pisom.

Za sodelovanje na javni dražbi morajo 
dražitelji predložiti naslednje:

– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne 

osebe navedbo firme (ime in priimek, ma-
tična številka, naslov prebivališča oziroma 
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti 
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe 
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,

– davčno številko, številko transakcijske-
ga računa,

– navedbo nepremičnine (stavbo zemlji-
šče/stanovanje/poslovni prostor), ki jo želi 
kupiti,

– izjavo, da je oseba državljan države 
članice EU ali druge države, ki v skladu 
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo 
nepremičnine na območju Republike Slo-
venije,

– izjavo (velja za pravne osebe), da niso 
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji 
javne dražbe.

Udeleženec na javnem razpisu lahko 
zgornje podatke navede na pripravljenem 
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vlo-
žišču Občine Kočevje ali na uradni občinski 
spletni strani, ali na svoji lastni listini.

Podatke in potrdila je potrebno predložiti 
oziroma morajo prispeti najkasneje do dne-
va pred dnevom javne dražbe, tj. vključno 
do 8. 10. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče 
ali priporočeno po pošti.

Za resničnost izjav je ponudnik kazen-
sko in materialno odgovoren. Na zahtevo 
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila 
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listi-
ne, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav 
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo 
na razpisu.

4. Znesek višanja izklicne cene na javni 
dražbi

Najnižji znesek višanja izklicne cene na 
javni dražbi znaša za:

– stavbna zemljišča: 300,00 EUR,
– stanovanja/poslovni prostori: 

500,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod nasle-

dnjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za 

posamezno nepremičnino imajo le osebe, 
ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,

– izklicna vrednost nepremičnine in vsa-
ka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. 
Če nobeden od udeležencev javne dražbe 
navedene cene ne zviša pred tretjim izkli-
cem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, 
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba 
glede določenega predmeta končana. Ko je 
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno 
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dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,

– ugovore na postopek javne dražbe, ki 
jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo 
sproti, je možno podati le do sklenitve za-
pisnika,

– dražba se glede posameznega pred-
meta šteje za neuspešno, če ni bila dose-
žena niti izklicna vrednost.

6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene 

pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnej-
ši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v po-
daljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo 
varščino.

Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati ce-
lotno kupnino v enkratnem znesku v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun 
Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.

Pravočasno plačilo celotne kupnine je 
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem 
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje 
vplačane varščine).

Po poplačilu celotne kupnine bo občina 
kupcu izročila zemljiško knjižno dovolilo, ki je 
podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo.

7. Drugo
Občina jamči, da so nepremičnine brez 

pravnih napak.
Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno–kupljeno«, z v trenutku javne draž-
be zatečenim dejanskim posestnim stanjem 
na terenu.

Vse stroške, vključno z davkom na pro-
met nepremičnin, notarskim stroški overitve 
pogodbe in stroški zemljiško-knjižnega pre-
nosa, plača kupec.

Organ, pristojen za izvrševanje prora-
čuna ali druga pooblaščena oseba, lahko 
s soglasjem župana ustavi postopek razpo-
laganja s stvarnim premoženjem do skle-
nitve pravnega posla (pogodbe). Dražite-
ljem se v takem primeru povrnejo izkazani 
potrebni in upravičeni stroški za prevzem 
razpisne dokumentacije in sodelovanje na 
javni dražbi.

Dodatne informacije o javni dražbi ter 
nepremičninah je možno pridobiti pri Renati 
Vidmar, tel. 01/89-38-252 (pravna vprašanja 
in vprašanja glede dražbe) ali Robertu La-
tinu tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah, 
prostorskih in ureditvenih pogojih) pri Mojci 
Bence, tel. 01/89-38-235 (podatki o stano-
vanjih in poslovnih prostorih) v času ura-
dnih ur.

Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji 
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne 
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev 
na lastnih listinah) je možno pridobiti na 
vložišču Občine Kočevje, Ljub ljanska c. 26 
(pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.

Pomožni obrazec za prijavo se naha-
ja tudi na uradnih spletnih straneh Občine 
Kočevje.

Občina Kočevje

Št. 214/12 Ob-4164/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-

vosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
Ljub ljana, skladno z določbami Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 86/10) ter določbami Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 
št. 42/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje so poslovni prosto-

ri v poslovno-stanovanjskem objektu, na 
naslovu Šaleška 19, v Velenju. Poslovni 
prostori, v skupni izmeri 399,69 m2, so loci-
rani v pritličju (33,11 m2), prvem nadstropju 
(311,02 m2) in v kleti (55,56 m2), s sa-
mostojnim vhodom v objekt. Prostori so 
v uporabi, v solidnem stanju in tekoče vzdr-
ževani. Uporabnik prostorov je Okrajno so-
dišče v Velenju, ki bo prostore izpraznilo do 
konca tega koledarskega leta. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno. Poslovni prostori 
so v zemljiško knjigo vpisani kot poslovni 
prostor E št. 964-3504-82, pri katerem je 
kot lastnik vknjižena Republika Slovenija 
do celote. Nepremičnine so proste vseh 
bremen.

Izklicna cena: 312.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

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

višanja kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnina bo prodajna dražite-

lju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2. V roku 15 dni po izvedeni javni draž-

bi, bo z najugodnejšim dražiteljem sklenje-
na pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa 
odstopil in ima prodajalec pravico zadržati 
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 zemljiški knjigi.

4.5. Kupnina se plača v 30 dneh po pre-
jetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kup-
cu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celo-
tne kupnine v določenem roku je bistvena 
sestavina pogodbe.

4.6. Kupec je poleg kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin, vse 
stroške notarke overitve ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice v zemljiško knjigo na 
ime kupca.

5. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no bo kupec poravnal na prodajalčev TRR 
št: 01100-06300109972, sklic na številko 
18-20303-7200005-79861012 – za leto 
2012, z navedbo namena nakazila: plačilo 
kupnine-Velenje, v 30 dneh po prejetju ra-
čuna, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala dne 15. 10. 2012, na sedežu 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, 
Direktorat za investicije in nepremičnine, Tr-
žaška cesta 21, Ljub ljana, v sejni sobi v IV. 
nadstropju, s pričetkom ob 10. uri.

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

mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki 
lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije ali druge članice EU postane la-
stnik nepremičnine, kar preveri vsak draži-
telj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

– plača varščino za nepremičnino, ki jo 
draži in predloži potrdilo 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 dražitelj ni zastopnik 
ali 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 je draži-
telj fizična oseba, samostojni podjetnik ter 
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);

– predloži potrdilo o plačanih davkih in 
prispevkih (tuj državljan mora priložiti po-
trdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi drža-
vi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa 
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– predloži potrdilo, da v zadnjih šestih 
mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja 
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdila za sloven-
ske pravne osebe kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri 
notarju s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega TRR).

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

7.3. Komisija, ki bo vodila javno draž-
bo, bo potrdila vse pravilne in pravočasne 
prijave.

7.4. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali po-
gojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki 
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.

7.5. Javna dražba se bo opravila v slo-
venskem jeziku.

8. Varščina
8.1. Dražitelji morajo do začetka javne 

dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % 
izklicne cene (31.200 EUR), na račun št. 
TRR 01100-06300109972, sklic na števil-
ko 18-20303-7200005-79861012 – za leto 
2012, z navedbo namena nakazila: plačilo 
varščine – Javna dražba–Velenje.

8.2. Plačana varščina se najugodnejše-
mu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim 
dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa 
se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali 
ne plača kupnine, prodajalec obdrži varšči-
no.

8.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali var-
ščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se 
varščina zadrži.

9. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s pred-

metom javne dražbe se obrnite na Mate-
jo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
tel. 01/478-18-77, faks 01/478-16-87, e-po-
šta: mateja.gasperlin@gov.si.

Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe 
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministr-
stvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška 
cesta 21, Ljub ljana, telefon 01/478-16-67, 
e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.
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Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem dogovoru.

Vse dodatne informacije v zvezi z izved-
bo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe 
bodo objavljene na spletni strani Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo: http://www.
mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podro-
cje_javne_uprave/investicije_in_nepremic-
nine/sektor_za_stvarno_premozenje_drza-
ve/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/ak-
tualne_javne_drazbe/.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1. Nepremičnina bo prodana po na-

čelu videno – kupljeno, zato morebitne re-
klamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne 
bodo upoštevane.

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

10.3. Javna dražba je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno 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 vodenje postopkov javnih dražb in jav-
nega zbiranja ponudb pri ravnanju s stvar-
nim premoženjem države v upravljanju 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, 
Direktorata za investicije in nepremičnine, 
ki je bila imenovana s sklepom ministra 
št. 024-467/2012/2 z dne 11. 6. 2012.

10.6. Prodajalec lahko kadarkoli do skle-
nitve pravnega posla postopek javne dražbe 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem 
povrne izkazane stroške in varščino brez 
obresti.

Ministrstvo  
za pravosodje in javno upravo

Št. 7300006682-1 Ob-4173/12
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 

28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte 
Slovenije, d.o.o. in Navodil za upravljanje 
z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte 
Slovenije, št. 2/07)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje so naslednje nepremič-
nine:

1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, 
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pri-
padajočim deležem na zemljišču, za izklicno 
ceno 55.000,00 EUR.

2. Nezasedeni poslovni prostori Ljub-
ljana, Tržaška cesta 68 a, v izmeri 536,07 m2, 
za izklicno ceno 550.000,00 EUR. Funk-
cionalno zemljišče ob objektu ni predmet 
prodaje.

3. Poslovni prostori bivše pošte Zreče, 
Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za 
izklicno ceno 123.000,00 EUR.

4. Zasedeni poslovni prostori Jesenice 
Javornik, Cesta Borisa Kidriča 31, v izmeri 
37,10 m2, za izklicno ceno 28.000,00 EUR. 
Predkupno pravico ima Blanka Lenček, na-
jemnica poslovnega lokala, ki je predmet 
prodaje.

Prodajalec je dolžan imetniku predkupne 
pravice ponuditi odkup nepremičnine po vre-
dnosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. 
O uveljavitvi predkupne pravice se mora 
nosilec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da 
imetnik predkupne pravice v tem roku ne 
uveljavlja predkupne pravice, se sklene po-
godba z najugodnejšim ponudnikom.

5. Poslovni prostori pošte Jesenice – cen-
ter, Ulica Maršala Tita 17, v izmeri 537,36 m2, 
za izklicno ceno 454.000,00 EUR. Poslovne 
prostore bo možno prevzeti po preselitvi po-
šte v nove poslovne prostore, predvidoma 
v januarju 2013.

6. Nezasedeni poslovni prostori bivše 
pošte Duh na Ostrem vrhu 47, v izmeri 
24,39 m2, za izklicno ceno 13.000,00 EUR.

7. Nezasedena stanovanjska hiša Orli-
ca3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2, s pri-
padajočim zemljiščem, v izmeri 628,00 m2, 
za izklicno ceno 12.500,00 EUR.

8. Nezasedeno stanovanje Pragersko, 
Kolodvorska 17, v izmeri 40,95 m2, za izklic-
no ceno 26.000,00 EUR.

9. Stanovanje Pristava pri Mestinju 
28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno 
19.000,00 EUR. Stanovanje je zasedeno.

10. Poslovni prostori bivše pošte Novo 
mesto – Kandija, Ragovska ulica 1 in pod-
strešje, v skupni izmeri 155,40 m2, za izklic-
no ceno 86.180,00 EUR.

11. Poslovni prostori bivše pošte Bre-
stanica, Cesta prvih borcev 21, v izmeri 
114,70 m2, in garaža, v izmeri 13,90 m2, 
za izklicno ceno 49.800,00 EUR. Poslovne 
prostore bo možno prevzeti po preselitvi po-
šte na novo lokacijo, predvidoma v januarju 
2013.

12. Garaža številka 9, v Sevnici, Ulica 
heroja Maroka, v izmeri 13,37 m2, za izklic-
no ceno 4.500 EUR.

13. Garaža številka 22, v Sevnici, Ulica 
heroja Maroka, v izmeri 13,66 m2, za izklic-
no ceno 4.500,00 EUR. Garaža je oddana 
v najem.

Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slo-

venije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, 
III. nadstropje, v torek, 2. oktobra 2012, ob 
12. uri;

– javna dražba bo ustna, vodi jo vo-
ditelj dražbe. Znesek vsakega višanja 
na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če iz-
klicna cena za nepremičnino ne prese-
ga vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 
500,00 EUR v primeru, ko izklicna cena 
višja od 20.000,00 EUR;

– dražitelj mora vplačati pred začetkom 
dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene 
nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, 
d.o.o., štev: 90672-0000040025, pri Poštni 
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti 
potrdilo o plačilu varščine;

– izlicitirana vrednost nepremičnine ne 
more biti nižja od izklicne vrednosti;

– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti 
nepremičnine še predpisan davek;

– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fi-
zične osebe. Pravne osebe morajo predložiti 
potrdilo o registraciji in pooblastilo za draži-
telja, ki se nanaša na predmet javne draž-
be. Fizične osebe morajo predložiti osebni 
dokument;

– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepre-
mičnino ponudi najvišjo ceno;

– ugovori na potek dražbe se lahko dajo 
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa 
jih vodja dražbe;

– uspelemu dražitelju se vplačana var-
ščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na 
dražbi niso uspeli, pa se varščina brez 
obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi. 
V primeru uveljavljanja predkupne pravi-
ce pri nepremičnini pod številko 4 se vrne 
varščina uspelemu dražitelju brez obresti, 
v roku 15 dni od prejema obvestila o uvelja-
vljanju predkupne pravice, oziroma 15 dni 

po poteku 30 dnevnega roka za uveljavi-
tev predkupne pravice.

Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodaj-

no pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe, 
razen v primeru nepremičnine iz zaporedne 
številke 4, za katero se mora pogodba skle-
niti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka 
za uveljavitev predkupne pravice.

Kupec mora celotno kupnino poravnati 
v roku 15 dni po podpisu in overitvi po-
godbe.

Če kupec po svoji krivdi ne izpolni ob-
veznosti, se šteje, da je odstopil od naku-
pa. V takšnem primeru prodajalec zadrži 
varščino.

Dodatne informacije in dogovori za ogled 
nepremičnin so možni:

– za nepremičnine pod številko 3 in 9, na 
tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete,

– za nepremičnine pod številko 1 in 2, na 
tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek,

– za nepremičnine pod številko 6, 7 in 8, 
na tel 02/449-27-15, Franc Kerenc,

– za nepremičnine pod številko 4 in 5, na 
tel. 04/262-46-22, Vinko Štefe,

– za nepremičnine pod številko 10, 11, 
12 in 13, na tel. 07/371-86-14, Sandra Per-
šak.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 900-3/2012-172 Ob-4174/12
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 počitniško 

trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstro-
pju, v skupni izmeri 54,46 m2, v stavbi Trg 
Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hr-
vaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega 
sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 886/3, 
vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Po-
reč-etažna knjiga.

Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 60.184,25 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec pri-
stojnemu državnemu organu na območju 
Republike Hrvaške.

2.2. Predmet javne dražbe je poslovni 
prostor z oznako PO1, v pritličju stanovanj-
sko-poslovne stavbe, na naslovu Cesta 
v Mestni log 20 v Ljub ljani, z id. oznako 
nepremičnine 1722-4076-803, v skupni iz-
meri 23,53 m2, s pripadajočim solastniškim 
deležem na skupnih delih stavbe in pripa-
dajočem zemljišču, ki pripada temu posa-
meznemu delu. Poslovni prostor se nahaja 
v stavbi št. 4076, ki stoji na parc. št. 1695/8, 
1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 
253/1, 252/4, k.o. 1722 – Trnovsko pred-
mestje. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.
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Izklicna cena: 30.175,00 EUR.
2.3. Predmet javne dražbe je posamezni 

del stavbe z id. št. 1728-109-4 – stanovanje 
št. 4, v izmeri 115,30 m2, v III. nadstropju 
(4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 
v Ljub ljani, s pripadajočim solastniškim dele-
žem na splošnih skupnih delih stavbe in na 
posebnem skupnem delu stavbe. Splošni 
skupni del stavbe je med drugim zemlji-
šče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. 
*10, k.o. 1728-Ljub ljana mesto in zemljišče 
s parc. št. 47/9, iste k.o. Posebni skupni del 
stavbe je hodnik z id. št. 1728-109-22, v neto 
tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu sta-
novanju pripada solastniški delež v višini 
51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in 
solastniški delež do 335/1000 na posebnem 
skupnem delu stavbe z ID št. 1728-109-22.

Za stavbo na omenjenem naslovu 
je predvidena prenova stavbe v okviru 
projekta Ljub ljana moje mesto. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost 
plačila sorazmernega deleža stroškov pre-
nove.

Izhodiščna cena: 136.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je posamezni 

del stavbe z id. št. 1728-109-21 – poslov-
ni prostor št. 19, v izmeri 494,42 m2, v II. 
nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom 
Mestni trg 10 v Ljub ljani, s pripadajočim 
solastniškim deležem na splošnih skupnih 
delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je 
med drugim zemljišče, na katerem stavba 
stoji, to je parc.št. *10, k.o. 1728-Ljub ljana 
mesto (id. 1728-10/0-1) in zemljišče s parc. 
št. 47/9, iste k.o (id. 1728-47/9-0). Predme-
tnemu poslovnemu prostoru pripada sola-
stniški delež v višini 221/1000 na splošnih 
skupnih delih stavbe.

Za stavbo na omenjenem naslovu 
je predvidena prenova stavbe v okviru 
projekta Ljub ljana moje mesto. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost 
plačila sorazmernega deleža stroškov pre-
nove.

Izhodiščna cena: 510.200,00 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 naj-
ugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. 
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal po-
godbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadr-
žati 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 15 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupni-
ne dolžan plačati še davek na promet ne-
premičnin, vse stroške notarja ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča (stroške prevoda pogodbe v hrva-

ški jezik v primeru počitniškega stanovanja 
v Červarju).

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana, odprtega pri Banki Slovenije števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
000-431000, v 15 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-
na, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 11. 10. 

2012, na sedežu Mestne občine Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 15, s pričetkom 
ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu:

– počitniško stanovanje Trg Sidro v Čer-
varju, ob 10.30,

– poslovni prostor na naslovu Cesta 
v Mestni log, ob 11. uri,

– stanovanje št. 4 na naslovu Mestni 
trg 10, ob 11.30,

– poslovni prostor št. 19 na naslovu Me-
stni trg 10, ob 12. uri.

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 
lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije ali druge članice EU postane la-
stnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj 
zase ter 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-
javi fizična oseba, samostojni podjetnik ter 
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

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

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

7.4 Javna dražba se bo opravila v slo-
venskem jeziku.

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, odprtega pri Banki Slovenije, števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
000-431000, z navedbo »plačilo varščine – 
javna dražba za počitniško stanovanje oziro-
ma poslovni prostor št. ______ oziroma sta-
novanje št. _______ 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 predmetnih 

nepremičninah – poslovnih prostorih dobijo 
interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Me-
stna uprava, Oddelek za ravnanje z nepre-
mičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski na-
slov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna 
oseba je Mihaela Topolovec Šiker.

Podatke o predmetni nepremični-
ni- stanovanju št. 4 na naslovu Mestni 
trg 10, dobijo interesenti na Javnem sta-
novanjskem skladu Mestne občine Ljub-
ljana, tel. 01/306-14-39, elektronski naslov: 
mira.kastelic@ljubljana.si, kontaktna oseba 
je Mira Kastelic.

Ogled nepremičnine na naslovu:
– Cesta v Mestni log bo 2. 10. 2012, med 

10. in 10.30,
– Mestni trg 10 bo 2. 10. 2012, med 11. 

in 11.30.
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, www.
ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-4183/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 

1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/2010) in Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ribnica za leto 2012, 
ki ga je na svoji 8. redni seji 9. februarja 
2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
Ribnica.

2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, 

pašnik 5. raz., v izmeri 787 m2, (gradbena 
parcela z oznako 6);

b) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, 
pašnik 5. raz., v izmeri 804 m2, (gradbena 
parcela z oznako 7);

c) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčari-
ce, travnik 5. raz., v izmeri 432 m2, parc. 
št. 1701/3, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. 
raz., v izmeri 177 m2, parc. št. 1702/5, k.o. 
1631 – Grčarice, pašnik 5. raz., v izmeri 
190 m2, (gradbena parcela z oznako 8);

d) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčari-
ce, travnik 5. raz., v izmeri 420 m2, parc. 
št. 1701/2, k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. 
raz., v izmeri 375 m2, (gradbena parcela 
z oznako 9);



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 71 / 21. 9. 2012 / Stran 2135 

e) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, 
pašnik 5. raz., v izmeri 895 m2, (gradbena 
parcela z oznako 12);

f) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčari-
ce, gozd 4. raz., v izmeri 9356 m2, parc. št. 
*121, k.o. 1631 – Grčarice, stavbišče, v iz-
meri 343 m2, (kompleks se prodaja v celoti, 
skupna izmera 9708 m2);

g) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grča-
rice, gozd 4. raz., v izmeri 6480 m2, parc. 
št. 1944/1, k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče, 
v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1, k.o. 1631 
– Grčarice, dvorišče, v izmeri 1063 m2, parc. 
št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, neplo-
dno, v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri 
87 m2, (kompleks se prodaja v celoti, sku-
pna izmera 8492 m2);

h) večstanovanjska stavba (preurejena iz 
gospodarskega poslopja) na naslovu Škrab-
čev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim 
zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko 
poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče, v iz-
meri 290 m2, ID stavbe 1125;

i) parc. št. 344/1 – k.o. 1627 – Prigorica, 
travnik 4. raz., v izmeri 1066 m2;

j) parc. št. 1129/6 – k.o. 1626 – Goriča 
vas, njiva 2. raz., v izmeri 425 m2.

Nepremičnine pod točko 2.a) – 2.e) 
(gradbene parcele v naselju Grčarice) ima-
jo status stavbnega zemljišča in se nahajajo 
na južnem robu naselja Grčarice, na obmo-
čju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska 
soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško 
naselje, ki je pozidano z individualnimi sta-
novanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in 
ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo 
na predmetnem območju urejajo Prostorsko 
ureditveni pogoji za območju planske celote 
R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na 
tem območju možno graditi stanovanjsko, 
kmetijsko, obrtno in komunalno infrastruk-
turo. Zemljišča so komunalno opremljena 
z asfaltirano javno cesto, javnim elektro 
omrežjem, vodovodnim omrežjem in tele-
komunikacijskim omrežjem. Predvidena pa 
je tudi dograditev in posodobitev komunalne 
ureditve za novo stanovanjsko sosesko.

V ceno ni vključen komunalni prispe-
vek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja. Podlaga za izračun 
komunalnega prispevka je Odlok o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč za obmo-
čje opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, 
št. 25/11).

Nepremičnine pod točkama 2. f) in 2. g) 
(območje nekdanjega naselja Jeledol) imajo 
status stavbnega zemljišča, po veljavnih ur-
banističnih predpisih se zemljišča nahajajo 
v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v obmo-
čju razpršene gradnje nekdanjega naselja 
Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stano-
vanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; ze-
mljišča so komunalno opremljena z asfalti-
rano cesto, v neposredni bližini poteka tudi 
vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na 
katerega pa po podatkih upravljavca zaradi 
ne majhnega pritiska in pretoka ni možen 
direkten preklop; preko zemljišč poteka tudi 
TK omrežje v podzemni izvedbi.

Nepremičnina pod točko 2. h) se nahaja 
v ožjem mestnem jedru Ribnici, je dvoriščni 
objekt glavne stavbe na istem naslovu. Ze-
mljišče je komunalno opremljeno z vodovo-
dom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim 
elektro omrežjem in telekomunikacijskim 
omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta 
je s Prešernove ulice preko javnega dobra 
in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o. Ribni-
ca, ki je v lasti Elektra Ljub ljana d.d., preko 

slednje je v korist parc. št. 1772/6, k.o. Rib-
nica ustanovljena stvarna služnost dostopa 
z vsemi vrstami vozil vključno z gradbeno 
mehanizacijo. Zemljišče, na katerem stoji 
objekt, ima status zazidanega stavbnega 
zemljišča, objekt pa je zgrajen v skladu 
z namembnostjo zemljišča. Zaradi dotra-
janosti objekta pretežni del le-tega ni več 
v uporabi.

Nepremičnina pod točko 2. i) se nahaja 
v naselju Prigorica in obsega cca 9 m širok 
in 118 m dolg pas nepozidanega zemljišča 
med obstoječimi hišami. Zaradi premajhne 
širine na parceli ne bi bilo možno oblikovati 
samostojne gradbene parcele. V ta namen 
bi bilo potrebno pridobiti še sosednja ze-
mljišča. Parcelo je možno nameniti tudi za 
dodatna funkcionalna zemljišča sosednjih 
gradbenih parcel. Zemljišče je komunalno 
opremljeno z asfaltirano javno cesto javnim 
elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in 
telekomunikacijskim omrežjem.

Nepremičnina po točko 2. j) se nahaja na 
obrobju mesta Ribnica, ki je locirano med 
državno cesto Ljub ljana-Kočevje in občin-
sko cesto, ki vodi v Hrovačo, na območju, ki 
je namenjeno stanovanjski gradnji. Zaradi 
specifičnosti oblike na zemljišču ni možna 
samostojna gradnja, parcela je primera za 
pripojitev k že obstoječi parceli, s katero bi 
tvorila večjo funkcionalno enoto. V neposre-
dni bližini so speljani naslednji komunalni 
vodi: elektrika, vodovod, javna kanalizacija 
in elektronske komunikacije.

3. Vrsta pravnega posla za predmet pro-
daje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja:

– izklicna cena za gradbeno parcelo 6 
pod točko 2.a) 13.851,20 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 7 
pod točko 2.b) 14.150,40 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 8 
pod točko 2.c) 14.062,40 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 9 
pod točko 2.d) 13.992,00 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 12 
pod točko 2.e) 15.752,00 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod toč-
ko 2.f) 121.350,00 EUR, najnižji znesek vi-
šanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod toč-
ko 2.g) 104.262,50 EUR, najnižji znesek 
višanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod 
točko 2.h) 41.337,00 EUR, najnižji znesek 
višanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod toč-
ko 2.i) 17.589,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod toč-
ko 2.j) 16.159,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 500 EUR.

Izklicne cena ne vključujejo zakonsko 
določenega 20 % davka na dodano vrednost 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino po-

ravnati v roku 30 dni od dneva podpisa pro-
dajne pogodbe na transakcijski račun Ob-
čine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 

00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dra-
žitelja). Plačani znesek varščine se všteje 
v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku 
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za 
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna 
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec 
kupnine ne plača v navedenem roku. Pla-
čana varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v četrtek, 11. oktobra 

2012, v sejni sobi Občine Ribnica (pritli-
čje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer 
za predmete:

– pod 2.a – 2.e) ob 11.30,
– pod 2.f – 2.g) ob 12.30,
– pod 2.h) ob 13. uri,
– pod 2.i) ob 13.30,
– pod 2.j) ob 14. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom draž-

be plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Var-
ščino je treba nakazati na transakcijski ra-
čun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, 
sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka 
dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po 
končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-
ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in 
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne 
dražbe.

10. Ogled večstanovanjskega objekta na 
naslovu Škrabčev trg 18, Ribnica bo možen 
po predhodnem dogovoru z Zalko Gorše, 
tel. 01/837-20-28.

Interesenti se lahko seznanijo z dodatni-
mi informacijami o vseh predmetih prodaje 
na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja 
Drobnič, tel. 01/837-20-27.

11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 

osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije po-
stanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali 
identifikacijski dokument (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo 
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo 
številko računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpol-

njevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila 
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se skle-
ne prodajna pogodba najkasneje v roku 
15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne 
podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo 

v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše 
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec 
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za 
nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva, vključno z davkom na promet ne-
premičnin oziroma davkom na dodano vre-
dnost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena ko-
misija, imenovana s sklepom župana v skla-
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du z uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti 
postopek s soglasjem predstojnika ustavi 
do sklenitve pravnega posla, brez obrazlo-
žitve in brez odškodninske odgovornosti, pri 
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na uradni spletni 
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

 Ob-4184/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 

1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10)

javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:
a) Stanovanje št. 28 v IV. nadstropju 

stanovanjskega bloka, z naslovom Prijate-
ljev trg 4, Ribnica, neto tlorisna površina 
31,25 m2.

b) Stanovanje št. 13 v III. nadstropju 
stanovanjskega bloka, z naslovom Prijate-
ljev trg 12, Ribnica, neto tlorisna površina 
58,20 m2.

c) Stanovanje št. 12 v III. nadstropju 
stanovanjskega bloka, z naslovom Kna-
fljev trg 8, Ribnica, neto tlorisna površina 
61,81 m2.

Nepremičnina pod točko 2.a) je profi-
tno stanovanje – garsonjera št. 28 v IV. 
nadstropju stanovanjskega bloka na Pri-
jateljevem trgu 4, Ribnica, ki stoji na parc. 
št. 43/2, k.o. 1625 Ribnica, ID znak posa-
meznega dela 1625-296-28. Stanovanjska 
stavba, v kateri se nahaja predmetno sta-
novanje, je bila zgrajena leta 1984. Stano-
vanje sestavljajo naslednji prostori: soba, 
kopalnica, predsoba in klet. V najem se 
oddaja neopremljeno.

Nepremičnina pod točko 2.b) je profitno 
dvosobno stanovanje št. 13 v III. nadstropju 
stanovanjskega bloka na Prijateljevem trgu 
12, Ribnica, ki stoji na parc. št. 1916, k.o. 
1625 – Ribnica, ID znak posameznega dela 
1625-304-32. Stanovanjska stavba, v kate-
ri se nahaja predmetno stanovanje, je bila 
zgrajena leta 1963. Stanovanje sestavljajo 
naslednji prostori: dve sobi, kuhinja, kopal-
nica, predsoba, drvarnica, balkon in klet. 
V najem se oddaja neopremljeno.

Nepremičnina pod točko 2.c) je profitno 
dvosobno stanovanje št. 12 v III. nadstropju 
stanovanjskega bloka z naslovom Knafljev 
trg 8, Ribnica, ki stoji na parc. št. 119/83 in 
119/100, obe k.o. 1625 – Ribnica, ID znak 
posameznega dela 1625-449-12. Stano-
vanjska stavba, v kateri se nahaja predme-
tno stanovanje, je bila zgrajena leta 1981. 
Stanovanje sestavljajo naslednji prostori: 
dve sobi, kuhinja, kopalnica, predsoba, bal-
kon in klet. Stanovanje je bilo obnovljeno 
v letu 2012. V najem se oddaja neopre-
mljeno.

V stanovanjih ni dovoljeno imeti doma-
čih živali.

3. Vrsta pravnega posla za predmet pro-
daje pod 2. točko: najemna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja:

– izklicna mesečna najemnina za sta-
novanje pod točko 2.a) 94,60 EUR, najnižji 
znesek višanja: 5 EUR,

– izklicna mesečna najemnina za stano-
vanje pod točko 2.b) 142,70 EUR, najnižji 
znesek višanja: 5 EUR,

– izklicna mesečna najemnina za stano-
vanje pod točko 2.c) 173,70 EUR, najnižji 
znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo ži-
vljenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (in-
flacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila kupnine
Najemnino za stanovanje bo najemnik 

plačeval mesečno, v rokih dospetja dolo-
čenih s strani upravljavca stanovanj v lasti 
Občine Ribnica. Položena varščina se všte-
je v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval 
še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, 
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza 
smeti…), stroške rednega vzdrževanje, 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in morebitne druge stroške, ki jih 
z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik 
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 me-
sečih najemnin, kar je kavcija za morebitno 
povzročeno škodo v stanovanju ali more-
bitne neporavnane obveznosti. Ta znesek 
mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po 
obrestni meri 0,25 % v roku 8 dni po predlo-
žitvi dokazil o poravnanih obveznostih do 
najemodajalca in ugotovitvi, da je najemnik 
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi 
normativi in standardi.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 9. oktobra 

2012, v sejni sobi Občine Ribnica (pritli-
čje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer 
za predmete:

– pod 2.a) ob 11.30,
– pod 2.b) ob 12.30,
– pod 2.c) ob 13.30.
7. Dražitelji morajo pred začetkom draž-

be plačati varščino v višini ene meseč-
ne najemnine. Varščino je treba nakaza-
ti na transakcijski račun Občine Ribnica, 
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 72210 
(DŠ – davčna številka dražitelja).

8. Plačana varščina bo brez obresti po 
končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-
ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in 
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne 
dražbe.

9. Ogled predmetnih stanovanj bo 
možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri ome-
njeni kontaktni osebi dobite tudi dodane in-
formacije o nepremičninah.

10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 

osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije po-
stanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali 
identifikacijski dokument (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo 
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo,

– dokazilo o stalnih prihodkih, razen so-
cialnih transferjev, zase ali za poroka,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo 
številko računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnje-

vanja pogojev iz prvih štirih alinej 10. toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila 
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se skle-
ne najemna pogodba v obliki notarskega 
zapisa za dobo 5 let, z možnostjo podalj-
šanja za nadaljnjih 5 let, v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne pod-
piše najemne pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina 
Ribnica zadrži plačano varščino.

12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena ko-

misija, imenovana s sklepom župana v skla-
du z Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti 
postopek s soglasjem predstojnika ustavi 
do sklenitve pravnega posla, brez obrazlo-
žitve in brez odškodninske odgovornosti, pri 
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na uradni spletni 
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

 Ob-4197/12
Na podlagi Letnega načrta razpolaga-

nja s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Nova Gorica, št. 478-665/2011-1, z dne 2. 2. 
2012 in 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Mestna 
občina Nova Gorica objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

A. Predmet javne dražbe:
1. Poslovni prostor, št. 79, v pritličju stav-

be št. 901, na ulici Gradnikove brigade 33 
v Novi Gorici, s tlorisno površino 63,02 m2, 
ležeč na parc. št. 463/2, k.o. Nova Gorica

2. Izklicna cena je 88.230,00 €. Najnižji 
znesek višanja je 100,00 €.

B. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom RS lahko postanejo lastniki nepre-
mičnine. Zastopniki pravnih oseb se morajo 
izkazati s pooblastilom za zastopanje.

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

3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s preno-
som lastništva bremenijo kupca.

4. Interesenti morajo za pristop 
na dražbo vplačati varščino v višini 
9.000,00 €, do vključno 8. 10. 2012, do 
12. ure, na TRR Mestne občine Nova Go-
rica št. 01284-0100014022, sklic na št. 11 
75833-7200005.

5. Najugodnejši dražitelj mora skleniti po-
godbo najkasneje v 15 dneh od zaključka 
javne dražbe in plačati kupnino v roku 30 dni 
od sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo 
celotne kupnine bistvena sestavina pogod-
be. V primeru, da najugodnejši dražitelj ne 
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana 
varščina ne vrne.

6. Vplačano varščino bo prodajalec naj-
ugodnejšemu dražitelju vračunal v kupnino, 
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh 
brez obresti.
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7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo 
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova 
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Go-
rica (soba št. 28/4), na tel. 05/33-50-125 ali 
041/391-900 (Janko Furlan).

C. Javna dražba bo v ponedeljek, 8. 10. 
2012, ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe 
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, Nova Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 478-8/2012 Ob-4225/12
Mestna občina Novo mesto, Seidlo-

va cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 
20. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, in 42/12) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 24/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organi-

zatorja javne dražbe: Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 
matična številka 5883288000, ID za DDV 
SI48768111.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in 
najnižji znesek višanja

2.1. Nepremična v k.o. Brusnice (1479):
Predmet prodaje je:
2.2.1. parc. št. 3685/0, k.o. 1479- 

Brusnice (ID 3435165), gozd, v izmeri 
41.708 m2, izklicna cena zemljišča znaša 
41.708,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
1.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 2 % (davek na promet nepremič-
nin).

Navedena nepremičnina se nahaja del-
no v območju kmetijskih zemljišč, delno pa 
v območju gozdnih zemljišč.

2.2. Nepremičnine v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje so:
2.2.1. parc. št. 894/4, k.o. 1455- Bršljin 

(ID 5071123), pot, v izmeri 102 m2, parc. 
št. 872/15, k.o. 1455- Bršljin (ID 3896177), 
pot, v izmeri 8 m2, parc. št. 872/8, k.o. 
1455- Bršljin (ID 2888023), pot, v izmeri 
674 m2, parc. št. 872/14, k.o. 1455- Bršljin 
(ID 1040636), pot, v izmeri 89 m2, parc. 
št. 889/21, k.o. 1455- Bršljin (ID 872545), 
pot, v izmeri 71 m2 in parc. št. 889/17, k.o. 
1455- Bršljin (ID 1544050), pot, v izmeri 
338 m2.

Navedene nepremičnine se prodajajo 
skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 
76.920,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
2.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje 
pripadajočega davka – 20 % DDV.

Navedene nepremičnine se nahajajo 
v območju stavbnih zemljišč (PC – površi-
ne cest).

2.2.2. parc. št. 587/33, k.o. 1455 – Bršljin 
(ID 5873343), travnik, v izmeri 1.129 m2, iz-
klicna cena zemljišča znaša 48.300,00 EUR, 
najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč.

2.2.3. parc. št. 25/2, k.o. 1455 – Bršljin 
(ID 334167), travnik, v izmeri 1.005 m2, iz-
klicna cena zemljišča znaša 57.300,00 EUR, 
najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč.

2.3. Del nepremičnine v k.o. Šmihel pri 
Novem mestu (1484)

Predmet prodaje je del nepremičnega 
premoženja – del stavbe na parc. št. 1381/6, 
k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu (ID 
362790) in sicer poslovni prostor-gostinski 
lokal ID 1484-10225-2 in del pomožnih pro-
storov ID 1484-10225-4. Skupna neto povr-
šina gostinskega lokala je 92,80 m2.

Izklicna cena je 120.000,00 EUR, najnižji 
znesek višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV

2.4. Nepremičnina v k.o. Novo mesto 
(1456)

Predmet prodaje je poslovni objekt s pri-
padajočim komunalno opremljenim zemlji-
ščem, (Rozmanova ulica 30), parc. št. 1266, 
k.o. 1456-Novo mesto (ID 1647463). Sku-
pna neto površina poslovnega objekta je 
569,40 m2.

Izklicna cena je 350.000,00 EUR, najnižji 
znesek višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dra-

žitelju, za katerega bo Komisija za vodenje 
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Novo mesto 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje 
v roku 15 dni po končani javni dražbi s pro-
dajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor 
prodajna pogodba v navedenem roku ne 
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na 
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je 
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel 
pravico zadržati vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dra-
žitelj ne poravna kupnine na določen način 
in v določenem roku po sklenjeni prodajni 
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za raz-
drto, prodajalec pa bo vplačano varščino 
zadržal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu 
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina 
izročila v last in posest, s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun 

EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem 
znesku. Varščina se všteva v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še pripadajoči davek (20 % da-
vek na dodano vrednost oziroma 2 % da-
vek na promet nepremičnin) in vse ostale 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stro-
ške notarske overitve pogodbe ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Me-

stne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, 
dne 8. 10. 2012 in sicer:

– za parc. št. 3685/0, k.o. Brusnice, ob 
9. uri,

– za parc. št. 894/4, 872/15, 872/8, 
872/14, 889/21 in 889/17, vse k.o. Bršljin, 
ob 9.10,

– za parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, ob 
9.20,

– za parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, ob 9.30,
– za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel pri No-

vem mestu (gostinski lokal), ob 9.40,
– za parc. št. 1266, k.o. Novo mesto (po-

slovni objekt), ob 9.50.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred 

začetkom javne dražbe, za posamezno ne-
premičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke 
te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pra-
vočasno 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, v pri-
meru, če se v imenu dražitelja javne dražbe 
udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, 
če se prijavi fizična oseba oziroma predlo-
ži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vrači-
la varščine, davčno številko oziroma ID za 
DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je 
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo 
listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse 
pravilne in pravočasne prijave.

8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne draž-

be vplačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene, na podračun EZR Mestne občine 
Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:

– 47820-6-2011 za nepremičnino 
parc.št. 3685/0, k.o. Brusnice, z navedbo 
namena nakazila: Javna dražba – Brusnice;

– 47820-40-2012 za nepremičnine parc. 
št. 894/4, 872/15, 872/8, 872/14, 889/21 in 
889/17 vse k.o. Bršljin, z navedbo namena 
nakazila: Javna dražba – Bršljin;

– 47820-108-2012 za nepremičnino 
parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Bršljin;

– 47820-109-2012 za nepremičnino 
parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, z navedbo name-
na nakazila: Javna dražba – Bršljin;

– 47820-111-2012 za parc. št. 1381/6, 
k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo 
namena nakazila: Javna dražba – Šmihel 
pri Novem mestu;

– 47820-112-2012 za nepremičnino 
parc. št. 1266, k.o. Novo mesto, z naved-
bo namena nakazila: Javna dražba – Novo 
mesto;

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah in informacije 
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo intere-
senti na Mestni občini Novo mesto, Občin-
ska uprava, Urad za premoženjske zadeve 
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in kmetijstvo, tel. št. 07/39 39 230, kontaktna 
oseba je Vera Ocvirk.

Ogled nepremičnin in dokumentacije 
v zvezi z nepremičninami je možen po pred-
hodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgo-
varja za namensko rabo nepremičnin.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik 
o poteku javne dražbe.

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vo-
denje javne dražbe pri razpolaganju s stvar-
nim premoženjem Mestne občine Novo me-
sto v skladu z Zakonom o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12).

Prodajalec lahko začeti postopek pro-
daje kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplača-
no varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Mestne občine Novo mesto, 
http://www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 188/12 Ob-4147/12
Svet javnega socialno varstvenega zavo-

da Dom upokojencev Izola – Casa del pen-
sionato Isola, Kosovelova 22, 6310 Izola, 
na podlagi sklepa sveta zavoda, z dne 7. 9. 
2012, razpisuje delovno mesto:

direktorja/direktorice.
Kandidat/ka za direktorja/direktorice 

Doma mora poleg splošnih pogojev, ki so 
določeni z zakonom izpolnjevati še pogoje 
iz 56., 57., 69. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spre-
membami):

– visoka strokovna ali univerzitetna izo-
brazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona 
o socialnem varstvu, pet let delovnih izku-
šenj ali višja strokovna izobrazba v skladu 
s 57. in 69. členom Zakona o socialnem var-
stvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda oziroma mora le-tega 
opraviti v roku enega leta od začetka opra-
vljanja nalog direktorja/direktorice.

Zaželeno je znanje italijanskega jezika.
Kandidati/kandidatke morajo priložiti tudi 

program dela in vizijo razvoja Doma.
Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Imenovani/imenovana direktor/di rek to-

rica sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom 
zavoda za čas trajanja mandata.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo ob-
veščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka 
razpisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev, življenjepis (kratek opis 
dosedanjega dela) kandidati/kandidatke po-
šljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet doma upokojencev Izola, Kosovelova 
22, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – raz-
pis direktorja«

Svet Doma upokojencev Izola

 Ob-4148/12
Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Ce-

sta v Gameljne 7, 1211 Ljub ljana – Šmartno, 
v skladu s sprejetim sklepom 17. seje sveta 
OŠ Šmartno pod Šmarno goro, z dne 10. 5. 
2012, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 
47/10, 20/11 in 34/11). Na razpis se lahko 
prijavijo tudi kandidati/ke, ki izpolnjujejo po-
goje po 143. in 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09 – pop. in 20/11 ter 
65/09 – pop. in 20/11). Kandidati/ke morajo 
imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Pričetek dela je 1. 1. 2013.
Izbrani/e kandidat/ka bo imenovan/a za 

5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (dokazila o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, program 
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju s kratkim življenjepisom, 
potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postop-
ku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli 
drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – 
zoper njega (njo) ni uveden kazenski posto-
pek za kaznivo dejanje zoper spolno nedo-
takljivost) pošljete v zaprti ovojnici v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Šmar-
tno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 
1211 Lj. - Šmartno, s pripisom »Za razpis 
ravnatelja/ravnateljice«.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Št. 110-834/2012 Ob-4182/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09 in 33/11):

– 5 prostih mest okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Ljub ljani.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena 
in posebne pogoje za izvolitev na mesto 
okrožnega sodnika, določene v 10. členu 
Zakona o sodniški službi.

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 ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško 

funkcijo, 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.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti ži-
vljenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z 
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni 
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o 
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev 
na razpisano sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodni-
ški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo pridobiva podatek 
o poslovni sposobnosti kandidata za sodni-
ško funkcijo od upravljavca matičnega re-
gistra, podatek o državljanstvu pa od upra-
vljavca centralne evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-4202/12
Svet Psihiatrične klinike Ljub ljana na 

podlagi 25., 26., in 27. člena Statuta Psihia-
trične klinike Ljub ljana, objavlja javni razpis 
za imenovanje

generalnega direktorja Psihiatrične 
klinike Ljub ljana.

Kandidat za generalnega direktorja mora 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj 

z ustreznimi organizacijskimi in upravlja-
vskimi znanji;

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega 
jezika.

Kandidat za generalnega direktorja Psi-
hiatrične klinike Ljub ljana mora v pisni vlogi 
za kandidaturo poleg dokazil o izpolnjevanju 
pogojev priložiti tudi program dela in razvo-
ja Psihiatrične klinike Ljub ljana za obdobje 
njegovega mandata. Mandat traja štiri leta.

Generalnega direktorja imenuje Svet 
Psihiatrične klinike Ljub ljana s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije.

Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od 
objave tega razpisa na naslov: Psihiatrična 
klinika Ljub ljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana Polje. Prijava naj bo v zaprti kuverti 
z oznako »Razpisni komisiji – za razpisa-
no mesto generalnega direktorja zavoda«. 
Upoštevale se bodo pravočasne in popolne 
vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene 
kopije) o izpolnjevanju pogojev.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh od odločitve o izbiri.

Rok za prijavo kandidatov traja 8 dni, teči 
pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS.

Svet zavoda PK Ljubljana

 Ob-4203/12
Svet Psihiatrične klinike Ljub ljana na 

podlagi 30. in 31. člena Statuta Psihiatrič-
ne klinike Ljub ljana, objavlja javni razpis za 
imenovanje

strokovnega direktorja Psihiatrične 
klinike Ljub ljana.

Kandidat za strokovnega direktorja mora 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske 
smeri,

– naziv visokošolskega učitelja na Medi-
cinski fakulteti,

– najmanj pet let delovnih izkušenj 
z ustreznimi organizacijskimi in upravlja-
vskimi znanji,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega 
jezika.

Kandidat za strokovnega direktorja Psi-
hiatrične klinike Ljub ljana mora v pisni vlogi 
za kandidaturo poleg dokazil o izpolnjevanju 
pogojev priložiti tudi program dela in razvo-
ja Psihiatrične klinike Ljub ljana za obdobje 
njegovega mandata. Mandat traja štiri leta.

Razpisi delovnih mest
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Strokovnega direktorja imenuje Svet Psi-
hiatrične klinike Ljub ljana po predhodnem 
mnenju Strokovnega sveta Psihiatrične kli-
nike Ljub ljana.

Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od 
objave tega razpisa na naslov: Psihiatrična 
klinika Ljub ljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana Polje. Prijava naj bo v zaprti kuverti 
z oznako »Razpisni komisiji – za razpisa-
no mesto strokovnega direktorja zavoda«. 
Upoštevale se bodo pravočasne in popolne 
vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene 
kopije) o izpolnjevanju pogojev.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh od odločitve o izbiri.

Rok za prijavo kandidatov traja 8 dni, teči 
pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS.

Svet zavoda PK Ljubljana
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Št. 478-7/2009/58-00711201 Ob-4211/12
Obvestilo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana, v skladu 
z določbami 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 in 42/12) ter Od-
loka o načrtu ravnanja s stvarnim premože-
njem države za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 37/12) objavlja drugo javno zbiranje po-
nudb za prodajo delov radarskega sistema 
dolgega dosega znamke Routeman AR 51. 
Zainteresirane ose be lahko razpisno doku-
mentacijo v slovenskem in angleškem jezi-
ku pogledajo na spletni strani, http://www.
mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/.

Celotna razpisna dokumentacija je na 
voljo na navedeni internetni strani. Rok za 
oddajo ponudb se izteče 30 dni od dneva 
objave v Uradnem listu RS.

Ministrstvo  
za infrastrukturo in prostor

Št. 175/2012 Ob-4226/12
Državnotožilski svet na podlagi prvega 

odstavka 194. člena Zakona o državnem 
tožilstvu (ZDT-1, Ur. l. RS, št. 58/11), ob-
javlja

poziv
Državnim tožilcem k prijavam za 

dodelitev enajstih državnih tožilcev  
na Specializirano državno  

tožilstvo RS (SDT)
Pri dodelitvi na SDT se upošteva:
1. Trajanje državnotožilske službe, zla-

sti na področju obravnavanja zadev iz pri-
stojnosti SDT;

2. Pravnomočna ocena tožilske službe, 
ki ne sme biti starejša od enega leta;

3. Dokazila o strokovnem usposabljanju 
oziroma izkušnjah na področju obravnava-
nja zadev iz pristojnosti SDT.

O dodelitvi odloča Državnotožilski svet 
na predlog generalnega državnega tožilca, 
po prehodnem mnenju vodje SDT.

Dodelitev na SDT traja 4 leta in se lahko 
s soglasjem dodeljenega državnega tožilca 
ponovi.

Rok za prijavo je 15 dni od objave po-
ziva.

Pisne prijave morajo kandidati poslati 
na naslov: Državnotožilski svet RS, Trg OF 
13, 1000 Ljub ljana, z oznako na ovojnici 
»Prijava na Poziv«.

Državnotožilski svet RS

 Ob-4176/12
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., 

Arze 1 B, 6330 Piran (upravljavec), na 
podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Uradni list RS, št. 86/10), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine  

za postavitev začasnega  
prodajnega mesta  

na centralni plaži v Portorožu
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., od-

daja v najem del plažne površine v velikost 
cca. 1300 m2 (parcelna št. 1570/1, k.o. Por-
torož) za izvajanje dejavnosti »otroški zaba-
viščni park«, z namenom izvajanja dodatne 
ponudbe na centralni plaži v Portorožu.

Plažna površina se oddaja z zbiranjem 
pisnih ponudb na osnovi javnega razpisa. 
V nadaljevanju so določeni pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati najemnik.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo 
osnutek pogodbe o najemu površine za 
izvajanje dejavnosti »otroški zabaviščni 
park«, tloris površine, ki je namenjena od-
daji, in ti razpisni pogoji.

Kriterij za izbiro je najvišji ponujeni zne-
sek letne najemnine ob izpolnjevanju vseh 
pogojev, določenih v teh razpisnih pogojih in 
osnutku pogodbe.

Izklicna cena za oddajo površine znaša 
17.000,00 EUR/leto. V ceni ni vključen DDV.

Pogodba se sklepa za določen čas pe tih 
let z možnostjo podaljšanja.

Z najugodnejšim ponudnikom se bo skle-
nila pogodba v 8 dneh od prejema obvestila 
o izboru najugodnejšega ponudnika.

Če ponudnik ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku se šteje, da je odstopil od 
najema in se varščina zadrži ter se pozove 
k podpisu pogodbe naslednjega najugodnej-
šega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobene od prispelih ponudb.

Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi 
zahtevanimi dokazili (ki ne smejo biti starej-
ša od 30 dni) poslati v zapečateni ovojni-
ci na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, 
d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom na 
ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba za plažo«.

Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, 
ki bodo prispele na sedež javnega podje-
tja Okolje Piran, d.o.o. do 8. 10. 2012 do 
12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 
8. 10. 2012, ob 13. uri.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo 
do vključno 8. 11. 2012.

Prepozno prispele ponudbe (nepravoča-
sne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in 
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh raz-
pisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo 
izločene iz nadaljnjih postopkov.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za 
oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene po-
nudniku.

Plažna površina se oddaja za določen 
čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 z vsako-
letnim podaljševanjem pogodbe. Najemoda-
jalec lahko v tem obdobju zavrne podaljša-
nje pogodbe v primeru kršitev pogodbenih 
razmerij. Vsa vlaganja, stroški pridobivanja 
ustreznih dovoljenj in drugi stroški urejanja, 
obratovanja ter poslovanja na plažni povr-
šini, ki je predmet tega razpisa bremenijo 

najemnika. Najemnik je dolžan sam pridobiti 
vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za opra-
vljanje dejavnosti.

Kot prilogo k razpisu je najemnik dol-
žan priložiti fotografije ali prospekte igral, 
ki jih bo postavil. Kolikor bi izbrani naje-
mnik kasneje postavil drugačna igrala, kot 
jih je predstavil v svoji ponudbi, lahko na-
jemodajalec nemudoma razdre pogodbo, 
najemniku pa ni dolžan vrniti jamstva za 
resnost ponudbe.

Splošni pogoji
Vzorec najemne pogodbe je sestavni 

del razpisnih pogojev. Sestavni del razpi-
snih pogojev je tudi tloris površine, ki se 
daje v najem. Razpisne pogoje z osnutkom 
pogodbe in tloris površine si lahko ogledate 
na naši spletni strani, www.okoljepiran.si.

Najemnik mora izpolnjevati z zakonom 
določene pogoje za opravljanje dejavnosti, 
ki so predmet tega razpisa.

Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih 
ponudnikov, ki bodo predložili dokazila: o pla-
čilu jamstva za resnost ponudbe; da proti 
njim ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni postopek ali postopek likvidacije 
oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi 
sodne ali druge prisilne odločbe (izpisek iz 
sodne ali druge evidence); da ima poravnane 
davke, prispevke in druge dajatve v skladu 
s predpisi (potrdilo pristojnega davčnega or-
gana); da je finančno in poslovno sposoben 
(potrdilo o plačilni sposobnosti na transak-
cijskem računu od vseh bank pri katerih ima 
ponudnik odprte transakcijske račune, iz po-
trdila o plačilni sposobnosti mora biti razvi-
dno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni 
bil v blokadi); da ima registrirano dejavnost, 
ki je predmet tega razpisa; da najmanj pet 
let neprekinjeno opravlja dejavnost otroških 
zabaviščnih parkov (potrebno je priložiti vsaj 
eno potrjeno referenco za opravljanje dejav-
nosti otroških zabaviščnih parkov in sicer za 
neprekinjeno obdobje zadnjih petih let).

Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih 
ponudnikov, ki imajo do Javnega podjetja 
Okolje Piran, d.o.o. poravnane vse zapadle 
obveznosti.

Izbrani najemnik je dolžan najemnino 
plačevati za tekoče leto do 31.03. v letu. 
Najemnina se bo letno revalorizirala z inde-
ksom rasti cen življenjskih potrebščin.

Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

Jamstvo za resnost ponudbe zna-
ša 5.000,00 EUR in ga mora ponudnik 
vplačati na transakcijski račun Javne-
ga podjetje Okolje Piran, d.o.o., številka: 
10100-0032414679, odprt pri Banki Koper 
d.d. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se 
vplačano jamstvo vrne v roku osmih dni 
od izbire najemnika. Izbranemu najemniku 
se vplačano jamstvo šteje kot akontacija in 
se ob podpisu pogodbe poračuna kot del 
najemnine.

Najemnika bremenijo tudi stroški izvedbe 
razpisa.

Vse priloge in preostala razpisna doku-
mentacija vezana na razpis sta objavljeni na 

Druge objave
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spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, 
d.o.o., www.okoljepiran,si

Dodatne informacije lahko zainte-
resirani ponudniki dobijo med delovni-
ki na tel. 05/61-750-50 (ga. Vožič) ali 
05/61-750-18 (g. Dulai).

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Št. 3528-22/2012 Ob-4157/12
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 

ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja na pod-
lagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 42/12), Letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim pre-
moženjem Mestne občine Slovenj Gradec 
za leto 2012, ki je priloga k Odloku o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 53/12), sklepa Občin-
skega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 
št. 16.1 – 289 z dne 11. 9. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo garaž na Gubčevi ulici  

v Slovenj Gradcu
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, matična števil-
ka: 5883903, davčna številka: SI92076912.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je deset delov stavbe 

– garaž v stavbi ID znak 850-2165, na Gub-
čevi ulici, Slovenj Gradec, parc. št. 244/59, 
k.o. Slovenj Gradec:

Številka dela stavbe Neto tlorisa površina 
dela stavbe (m2) Izhodiščna cena (EUR)

850-2165-1 14,56 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-2 14,31 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-3 14,09 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-4 14,29 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-5 14,47 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-6 14,79 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-7 14,16 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-8 14,53 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-9 14,53 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

850-2165-10 14,10 2.550,00 (z besedo: dva tisoč petsto petdeset 00/100 EUR)

V izhodiščni ceni ni zajet davek na pro-
met nepremičnin.

3. Upravičenci do nakupa garaž so fi-
zične osebe, državljani RS, ki so lastniki ali 
solastniki stanovanj v stanovanjskih blokih 
Gubčeva ul. 5, 6, 7 in 8, s stalnim prebivali-
ščem na istem naslovu.

4. Pogoji prodaje:
Nepremičnina je na prodaj po načelu vi-

deno – kupljeno.
Ponudba za nakup garaže se glasi na tri 

določene garaže po vrstnem redu zažele-
nosti s ponujeno ceno. Določena garaža bo 
prodana ponudniku, ki bo zanjo ponudil naj-
višjo ceno. Če je ponudnik na več enotah na 
prvem mestu, mu bo prodana garaža, ki je 
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bila na višjem mestu na ponudbi. V primeru 
več enakovrednih ponudb za isto garažo, bo 
komisija s temi ponudniki opravila dodatna 
pogajanja. Ponujena cena se šteje kot pro-
dajna cena v kupoprodajni pogodbi.

Lastnik ali solastniki enega stanovanja 
lahko kupijo sam eno garažo.

Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem 
razpisu, so dolžni plačati varščino za resnost 
ponudbe v višini 255,00 EUR. Varščina se 
nakaže na transakcijski račun Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, 
sklic 00 2001–vaša davčna številka. Plača-
na varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, neuspelim ponudnikom 
pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po 
končani izbiri.

Davek na promet nepremičnin ter vse 
stroške v zvezi prenosom lastninske pravice 
(stroške overitve pogodbe ter stroške vknjiž-
be lastninske pravice na svoje ime in svojo 
korist v zemljiški knjigi) plača kupec.

Pri vzdrževanju je zunanjost objekta 
(stavba ID znak 850-2165) podvržena eno-
tnemu oblikovanju pri vrsti in barvi strešne 
kritine, fasade ter garažnih vrat, kar pomeni, 
da bodo lastniki zavezani upoštevati določilo 
glede enotnega zunanjega videza objekta.

Ponudnik je vezan na dano ponudbo naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale zahtevane pogoje.

5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti 
v zaprti ovojnici, na naslov: Mestna občina 
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slo-
venj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup 
garaž na Gubčevi ulici – Ne odpiraj!«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti označen pol-
ni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb 
je 8. 10. 2012, do 9. ure.

Pisna ponudba na predpisanem obraz-
cu, ki ga ponudniki dobijo na Mestni občini 
Slovenj Gradec, morajo vsebovati:

– podatke o ponudniku (ime in priimek, 
naslov, EMŠO, davčno številko, številko 
transakcijskega računa ter naziv in naslov 
banke za vračilo varščine),

– ponudbo za nakup garaže, ki se lahko 
glasi na tri določene garaže po vrstnem redu 
zaželenosti s ponujeno ceno,

– izjavo o sprejemanju vseh razpisnih 
pogojev,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in stalnem pre-

bivališču,
– dokazilo o lastništvu stanovanja v več-

stanovanjskem objektu,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 

255,00 EUR.
6. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo 

o izbiri pisno obveščeni. Izbrani ponudni-
kom bo moral skleniti prodajno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu obvesti-
la o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj 
Gradec zadržala plačano varščino in skle-
nila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom.

7. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati 

v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe na tran-
sakcijski račun Mestne občine Slovenj Gra-
dec, št. 01312-0100010322.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina prodajne pogod-
be in je pogoj za pridobitev lastninske pravi-
ce na nepremičnini.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb ter postopek za iz-
bor najugodnejšega ponudnika in določitev 
posameznega dela stavbe, ki je predmet 
prodaje, bo opravila posebna komisija, ki jo 
imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 
8. 10. 2012, ob 12. uri, na sedežu Mestne 
občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb 
je javno.

Na odpiranju ponudb se bodo ugotavlja-
le ponujene cene posameznega ponudnika. 
Ugotavljanje vsebinske popolnosti vlog se 
bo opravilo v nadaljnjem postopku ocenje-
vanja. Vsi ponudniki bodo o izboru nakna-
dno pisno obveščeni. Prav tako bodo obve-
ščeni v primeru dodatni pogajanj.

Pri odpiranju ponudb bodo upoštevane 
samo popolne ponudbe, ki bodo do roka iz 
5. točke prispele v vložišče Mestne občine 
Slovenj Gradec.

9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko 
ustavi začeti postopek prodaje nepremič-
nine do sklenitve pravnega posla, pri če-
mer ponudnikom povrne plačane varščine. 
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

10. Osnutek prodajne pogodbe, ki je 
sestavni del besedila javnega zbiranja po-
nudb, je objavljeno samo na spletni strani 
Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.
slovenj-gradec.si/mestnaobcina/razpisii-
nobjave/javni_pozivi.aspx.

11. Dodatne informacije: vsa dodatna 
pojasnila dobijo interesenti na Mestni ob-
čini Slovenj Gradec, Referat za gospodar-
jenje z občinskim premoženjem, pri kontak-
tni osebi Editi Dolinšek, tel. 02/881-21-47, 
051/320-956, elektronska pošta: edita.dolin-
sek@slovenjgradec.si. Ogled nepremičnine 
je možen po predhodnem dogovoru.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 0270/2012, 0181/2012 Ob-4158/12
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:

Posamezni del stavbe z ID oznako 
1737-241-1 – v naravi stanovanje, v izmeri 
83,10 m2, v visokem pritličju (2. etaži) s pri-
padajočo kletno shrambo, v izmeri 9,06 m2, 
v stavbi z naslovom Slomškova ulica 3 
v Ljub ljani, s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih delih stavbe in na zemljišču, 

na katerem stavba stoji, to je parc. št. 2274, 
k.o. 1737-Tabor.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.

2.3. Izhodiščna cena: 150.000,00 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 ob-
čine Ljub ljana, št.: 01261-0100000114, sklic 
na številko 7560-12-600008, v roku 30 (tri-
desetih) dni od dneva sklenitve prodajne po-
godbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg 
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške 
davka na promet z nepremičnino, stroške 
notarske overitve pogodbe in stroške vknjiž-
be lastninske pravice 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 9. 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 Slomškova 3, 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,
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– 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: 7560-12-600008, z naved-
bo »plačilo varščine – javno zbiranje po-
nudb Slomškova 3, 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 3. 10. 2012, med 
10. in 11. uro.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1. Komisija bo javno odpirala prispele 
ponudbe dne 11. 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. Šteje se, da je najvišja 
ponujena cena v postopku javnega zbiranja 
ponudb tudi izklicna cena v postopku javne 
dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo 
ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postop-
ku 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. 47802-02/2012 Ob-4161/12
Občina Sveta Ana na podlagi 22. člena 

Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih 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), 
2. točke 6. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(39/10, 107/10) ter Programa nakupa in pro-
daje stvarnega premoženja občine v letu 
2012, ki ga je sprejel občinski svet na svoji 
6. redni seji, dne 14. 12. 2011, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv. 
Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, 
tel. 02/729-58-80; faks 02/729-58-85, e-po-
šta: obcina@sv-ana.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje sta naslednji nepre-

mičnini v lasti Občine Sveta Ana:
A. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 

št. 497/9, pripisano pri vl. št. 335, k.o. Žice, 
v izmeri 6149 m2,

B. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 497/11, pripisano pri vl. št. 335, k.o. Žice, 
v izmeri 6311 m2.

Predmetni nepremičnini predstavljata 
območje poslovne cone v Žicah, ki je na 
podlagi Odloka o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Lenart za ob-
močje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 29/04, 70/08, 50/10) opredeljeno kot 
stavbno zemljišče, namenjeno za gospo-
darske dejavnosti. Širše območje je nepozi-
dano stavbno zemljišče, v območju je kom-
postarna in na severnem robu mehanična 
delavnica. Območje je v poplavnem obmo-
čju potoka Velke in Lehnerjevega potoka, si-
cer v območju ni zavarovanih ali varstvenih 
območij. V območju ni gospodarske javne 
infrastrukture.

V predmetnem območju je po veljavnih 
prostorskih aktih predvidena gradnja nesta-
novanjskih stavb za potrebe obrtnih, skla-
diščnih, poslovnih dejavnosti z integriranimi 
sončnimi elektrarnami (streha, fasada) za 
pro izvodnjo električne energije.

Izklicna cena posamezne nepremičnine 
znaša 26,35 €/m2 in vsebuje ceno zemljišča 
15,00 €/m2, 20 % DDV v znesku 3,00 €/m2, 
ki ga plača kupec ter stroške investicijske 
dokumentacije, ki znašajo 8,35 €/m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko 
A je 162.026,15 € in ne vsebuje drugih stro-
škov, navedenih v nadaljevanju razpisa, ki 
jih plača kupec.

Izklicna cena nepremičnine pod točko 
B je 166.294,85 € in ne vsebuje drugih stro-
škov, navedenih v nadaljevanju razpisa, ki 
jih plača kupec.

Komunalni prispevek ni zajet v ceni in se 
odmeri v postopku odmere komunalnega 
prispevka, začetim na zahtevo zavezanca 
ali po uradni dolžnosti.

III. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba

IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu 

»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje 
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

2. Ponudbo za nakup nepremičnine lah-
ko podajo pravne in fizične osebe, ki iz-
polnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin 
na območju Republike Slovenije in v roku 
podajo pravilno ponudbo.

3. Ponudniki morajo za resnost po-
nudbe vplačati varščino (kavcijo) v viši-
ni 10 % izklicne cene za nepremičnine na 
transakcijski račun Občine Sveta Ana: 
01100-0100018188, odprt pri Banki Slove-
nije, obvezni sklic na številko: 00 722100.

Ponudniki morajo plačati varščino do za-
ključka postopka zbiranja ponudb. Ponudni-
ku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po 
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspele-
mu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna 
v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati 
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma 
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistve-
na sestavina pravnega posla. Če kupec ne 
poravna kupnine na način in v roku, določe-
nem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba 
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano 
varščino.

V. Drugi pogoji:
Za nepremičnino si Občina Sveta Ana 

obdrži neodplačno ter časovno neomeje-
no služnost za potrebe izgradnje objektov 
in omrežja javne komunalne infrastrukture. 
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v ze-
mljiško knjigo.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov 
v ureditvenem območju je potrebno upošte-
vati smernice in projektne pogoje za načrto-
vanje predvidene prostorske ureditve, ki so 
del veljavnega prostorsko – izvedbenega 
akta.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, 
mora ponudnik k ponudbi priložiti program 
razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora 
vsebovati razvojni program gospodarske 
dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, 
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila 
delovnih mest in predviden čas realizacije 
razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasne-
je v roku dveh let od sklenitve pogodbe 
na predmetni nepremičnini pričel z gra-
dnjo objektov za gospodarsko dejavnost, 
v skladu z namensko rabo zemljišča, parc. 
št. 497/9, 497/11, vse k.o. Žice, in oprede-
ljeno namensko rabo teh zemljišč na dan 
razpisa, kot je opisano v točki II.

Kolikor se pričetek gradnje objektov 
za gospodarsko dejavnost iz prejšnjega 
odstavka tega člena ne bo pričel v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za 
prodajo zemljišča parc. št. 497/9 oziroma 
497/11, k.o. Žice, velja za razdrto.

VI. Ponudba
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače 

ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogo-
jem, da so državljani Republike Slovenije ali 
druge države članice Evropske unije. Drža-
vljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljan-
stvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, 
iz katerega je razviden podatek o državljan-
stvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež 
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz so-
dnega registra.

b) Kolikor se ponudba odda po poobla-
ščencu, je potrebno priložiti pismeno poo-
blastilo, overjeno pri notarju.

c) Pisne ponudbe je treba predložiti z na-
slednjo vsebino:

1. Ponudba za nakup mora vsebovati 
naslednje sestavine:

– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku 
(priloga št. 1).

– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu 
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
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– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba 
(priloga št. 3).

– Kopijo matične in davčne številke.
– Razvojni program gospodarske dejav-

nosti.
– Dokazilo o državljanstvu (osebna izka-

znica ali potni list) oziroma sedežu pravne 
osebe (izpis iz sodnega registra).

– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v pri-
meru, da se ponudba poda po pooblaščencu;

– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
za pravne osebe.

– Dokazilo o plačani varščini v višini 
10 % izklicne cene in številko transakcijske-
ga računa za vračilo varščine in naziv ban-
ke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo 
ponudbo.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če 
bo prispela v zaprti ovojnici, v roku do 8. 10. 
2012, do 12. ure, na naslov občine, z ozna-
ko »Javni razpis za prodajo nepremičnin – 
ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega 
žiga. Ponudba veže ponudnika 2 meseca 
po oddaji ponudbe.

d) Ponudba se šteje za popolno, če vse-
buje vse sestavine iz VI. točke javnega raz-
pisa.

e) Odpiranje ponudb bo 8. 10. 2012, 
ob 13. uri, v prostorih sejne sobe Občine 
Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana 
v Slovenskih goricah. Odpiranje ponudb je 
javno. Javno odpiranje ponudb bo opravila 
s sklepom imenovana komisija.

Predstavniki ponudnikov se morajo v pri-
meru prisotnosti pri odpiranju ponudb izka-
zati z osebnim dokumentom oziroma pisnim 
pooblastilom ponudnika.

f) Za izvedbo javnega razpisa se upo-
rabljajo določbe Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).

g) Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe 

z izbranim ponudnikom, vendar največ dva 
meseca od dneva odpiranja ponudb.

VII. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje 
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika 
je najvišja ponujena cena.

2. V primeru da dva ali več ponudni-
kov za nakup gradbene parcele oziroma 
zemljišča ponudijo isto ceno, lahko komisija 
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna 
pogajanja ali opravi med najugodnejšimi po-
nudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno 
ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki.

3. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, 
da kot najugodnejšega ponudnika izbere ti-
stega ponudnika, ki bo predložil program 
razvoja gospodarske dejavnosti, ki bo pred-
videval razvojne možnosti, katere bo Obči-
na Sveta Ana smatrala kot najprimernejše 
glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih 
možnosti in časa realizacije projekta.

4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb ozi-
roma izvedbe dodatnih pogajanja ali novega 
odpiranja ponudb v primeru, da bodo na 
razpis prispele enakovredne najugodnejše 
ponudbe.

5. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je 
izključena. Župan Občine Sveta Ana lahko 
brez kakršnekoli odškodninske odgovorno-
sti kadarkoli prekine začeti postopek proda-
je, ne da bi za to navedel razloge.

Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, 
da ne izbere nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od 

prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti 
prodajno pogodbo.

2. Če se izbrani ponudnik pozivu k pod-
pisu pogodbe v določenem roku ne odzove, 
se šteje, da je od sklenitve pogodbe od-
stopil, varščina pa zapade v korist Občine 
Sveta Ana.

3. Celotno kupnino mora kupec poravnati 
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma 
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistve-
na sestavina pravnega posla. Če kupec ne 
poravna kupnine na način in v roku, določe-
nem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba 
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano 
varščino.

4. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške 
sklenitve pogodbe, stroške notarskih stori-
tev, stroške geodetske odmere in stroške 
objave javnega razpisa plača kupec nepre-
mičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico 
na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško 
knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine opra-
vi Občina Sveta Ana.

IX. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup 

nepremičnine pošljejo po pošti s priporoče-
no pošiljko, na naslov Občina Sveta Ana, 
Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih gori-
cah, ali oddajo v glavni pisarni Občine Sveta 
Ana, do 8. 10. 2012, do 12. ure. Na zaprti 
ovojnici mora biti pod naslovom občine vi-
dno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za 
nakup nepremičnin«,

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime 
in priimek (naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Sveta Ana 
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo 
v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v po-
stopku ne bodo obravnavane.

Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, 
da v postopku javne ponudbe ne izbere no-
bene izmed prispelih ponudb, oziroma, da 
začeti postopek kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla ustavi.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogle-

dom nepremičnin v času razpisa lahko zain-
teresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta 
Ana, pri Ireni Golob, tel. 02/729-58-84

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo 
ponudbe so objavljeni na spletni strani Ob-
čine Sveta Ana: http://www.sv-ana.si, v pi-
sni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Sveta Ana.

Občina Sveta Ana

 Ob-4175/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Piv-

ka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih 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 
Letnega načrta razpolaganja občinskega 
stvarnega in finančnega premoženja za 
leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu 

Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 107/11) in njegovih dopolnitev

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last 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:
Predmet prodaje vključuje:

1. Lastniški delež na stavbi št. 30, 
na parc. št. 237/24, k.o. 2502 Radohova 
vas, na naslovu Radohovska pot 1, Pivka, 
ki vključuje:

– Stanovanje in shramba št. 1, v izme-
ri 93,45 m2, Radohovska pot 1, 6257 Pivka, 
parc. št. 2502, k.o. Radohova vas, ID ozna-
ka: 2502-30-1,

– Stanovanje in shramba št. 2, v izme-
ri 64,85 m2, Radohovska pot 1, 6257 Pivka, 
parc. št. 2502, k.o. Radohova vas, ID ozna-
ka: 2502-30-2,

– Stanovanje in shramba št. 4, v izme-
ri 82,56 m2, Radohovska pot 1, 6257 Pivka, 
parc. št. 2502, k.o. Radohova vas, ID ozna-
ka: 2502-30-4,

2. Pripadajoča zemljišča k stavbi 
št. 30, na parc. št. 237/24, k.o. 2502 Rado-
hova vas, ki ga sestavljajo:

– zemljišče s parc.št. 237/3, k.o. Ra-
dohova vas, v izmeri 40 m2 in

– zemljišče s parc.št. 237/23, k.o. Ra-
dohova vas, v izmeri 432 m2.

3. In naslednje nepremičnine, ki sto-
jijo neposredno na pripadajočem zemljišču 
k stavbi št. 30, na parc. št. 237/24, k.o. 2502 
Radohova vas:

– ID znak 2502-237/25-0, št. stavbe 
34, v izmeri 88 m2 in

– ID znak 2502-237/26-0, št. stavbe 
64, v izmeri 64 m2.

Nepremičnine iz točk 1., 2. in 3 se proda-
jajo skupaj in ne posamezno, po izhodiščni 
ceni 104.800,00 EUR.

– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnin je urejeno.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisa-

ne davčne dajatve na promet nepremičnin, 
stroške sestave te pogodbe in notarske ove-
ritve te pogodbe.

– Stroške vpisa nepremičnin iz te pogod-
be na ime kupca nosi kupec.

– Zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo 
lastninske pravice na kupca izda Občina 
Pivka po prejemu celotne kupnine.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu 

videno – kupljeno in kupec nima pravice 
uveljavljati na nepremičnini kasnejših rekla-
macij. Kupec kupuje nepremičnine v sta-
nju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih 
pravic.

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 Občina Pivka pravico zadr-
žati vplačano varščino.
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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 (zmanjšano 
za vplačano varščino) v roku 20 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavi-
na pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: ku-
pnino bo kupec poravnal na zakladni-
ški podračun Občine Pivka, št. računa: 
01100-0100009167 pri Banki Slovenije, 
v roku 20 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe, v enkratnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

1. podatke o ponudniku (ime, prii-
mek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero 
se ponudba nanaša,

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 
od objavljene izhodiščne cene nepremič-
nine,

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

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno ponedeljka, 8. 10. 2012, do 15. ure. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skla-
du z določili tega razpisa, je pristojna komi-
sija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti ali jo oddati v spreje-
mni pisarni Občine Pivka, v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za na-
kup nepremičnine – Radohovska pot 1, Piv-
ka«, na naslov Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizič-

na oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slove-

nije (samostojni podjetniki posamezniki) ne 
starejši od 3 mesecev,

3. izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) ne starejši od 3 mesecev,

4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev 

javnega zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb 
komisija preveri, ali so bile ponudbe pravo-
časne in popolne. Ponudba, ki bo prispela 
po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) 
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti 
ponudnika. Ne glede na navedeno v prej-
šnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal 
ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na 

javnem razpisu morajo do izteka roka za od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene. Varščino se nakaže na 
zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167 pri Banki Slove-
nije z navedbo: »plačilo varščine za nakup 
nepremičnine«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu 
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim po-
nudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 
8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer 
v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je 
uspel na razpisu ne sklene prodajne pogod-
be, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, 
organizator javnega razpisa obdrži v plača-
no varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

7.1. Komisija bo javno odpirala prispe-
le ponudbe v sredo, dne 10. 10. 2012, ob 
12.15, v prostorih Občine Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo. Edino merilo za izbor najugodnejše po-
nudbe je višina ponujene kupnine. Najugo-
dnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi 
najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več naj-
ugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija 
takoj po zaključenem 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.

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

Najnižji znesek višanja izklicne cene 
v javni dražbi bo 250,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugo-
dnejšega ponudnika je mogoče podati do-
kler ni končan zapisnik o poteku javnega 
odpiranja ponudb.

7.4. 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.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, je izključena. Organizator 
javnega zbiranja ponudb lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrne vplačana kavcija brez 
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo 
ponudniki pisno obveščeni.

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

Občina Pivka

Št. 900-3/2012-172 Ob-4177/12
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 obči-
ne Ljub ljana v vrednosti pod 200.000 EUR 
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 so parkirna mesta, 
ki se nahajajo v Župančičevi jami na na-
slovu Neubergerjeva ulica/Štihovi ulici 7/19 
v Ljub ljani:

– parkirno mesto št. 86, v izmeri 
12,50 m2, z ID oznako, 2636-3301-242, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljub-
ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in 
je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 88, v izmeri 

12,50 m2, z ID oznako, 2636-3301-244, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljub-
ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in 
je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 15, v izme-

ri 12,50 m2, z ID oznako, 2636-7962-15, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 
11, Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. 
kleti, kare III in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 77, v izme-

ri 12,50 m2, z ID oznako, 2636-7962-77, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 
11, Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. 
kleti, kare III in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 62, v izmeri 

12,50 m2, z ID oznako, 2636-7962-179, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 
11, Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. 
kleti, Štihova ulica-jug in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 5, v izmeri 12,50 m2, 

z ID oznako, 2636-7962-195, v k.o. 
2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, 
Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. 
kleti, Štihova ulica-jug in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 59, v izmeri 

12,50 m2, z ID oznako, 2636-7962-360, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 
11, Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. 
kleti, Štihova ulica-jug in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 61, v izmeri 

12,50 m2, z ID oznako, 2636-7962-362, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 
11, Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. 
kleti, Štihova ulica-jug in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 62, v izmeri 

12,50 m2, z ID oznako, 2636-7962-363, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 
11, Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. 
kleti, Štihova ulica-jug in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 76, v izmeri 

12,50 m2, z ID oznako, 2636-7797-107, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, 
Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. 
kleti, kare 1 in je prazno.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
– parkirno mesto št. 98, v izmeri 

12,50 m2, z ID oznako, 2636-7797-129, 
v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 19, 
Ljub ljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. 
kleti, kare 1 in je prazno.
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Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
Predmetne nepremičnine so vključene 

v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 
2012. Navedena cena ne vključuje davka 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.2. Predmet prodaje so parkirna mesta, 
ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem ga-
ražnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica):

– prazno parkirno mesto št. 1, v izmeri 
13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-1, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 2, v izmeri 
13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-2, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 6, v izmeri 
13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-6, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 8, v izmeri 
13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-8, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 13, v izmeri 
13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-13, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 14, v izmeri 
13,78 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-13, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 15, v izmeri 
13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-15, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 16, v izmeri 
13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-16, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 54, v izmeri 
13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako, 1727-1054-54, 
k.o. 1727-Poljansko predmestje z izhodišč-
no ceno: 11.000,00 EUR.

– prazno parkirno mesto št. 120, v izmeri 
13,51 m2, ki se nahaja v I. kleti v podze-
mnem garažnem objektu v Ljub ljani, sose-
ska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 
(uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako, 

1727-1054-120, k.o. 1727-Poljansko pred-
mestje z izhodiščno ceno: 11.000,00 EUR.

Predmetne nepremičnine so vključene 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 
2012. Navedena cena ne vključuje davka 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudni-

ku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika;

3.3 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;

3.4 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi;

3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena 
sestavina pogodbe;

3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepre-
mičnin in stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knji-
gi pristojnega sodišča in notarsko overitev 
podpisa.

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. Plačana varščina se izbra-
nemu ponudniku vračuna v kupnino, osta-
lim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejše-
ga 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 8. 10. 
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 pri-
poročeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine št.                    _____ na naslovu___________« na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija 
za izvedbo postopka razpolaganja s stvar-
nim 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 11. 1. 2013.
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, tel. št. 01/306-11-34, kontak-
tna oseba Marina Anžur.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
hodnem dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 11. 10. 2012, s pričetkom ob 12.30, 
v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Klub 
15, Mestni trg 1, Ljub ljana, in sicer po vr-
stnem redu:

– Parkirna mesta na naslovu Neuberger-
jeva ulica /Štihova ulica, ob 12.30.

– Parkirna mesta na naslovu Grabloviče-
va ulica, ob 13. uri.

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 zbi-
ranje 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

Št. 408/2012 Ob-4196/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega pre-
moženja v najem (Uradne objave 24/2009 in 
13/2011), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti 

Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem po-

nudb so naslednji poslovni prostori:
a) Koprska ulica 25, v izmeri 69,40 m2, 

z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 420,00 EUR oziroma 
6,05 EUR/m2.

b) Smrekarjeva ulica 21, v izmeri 
29,83 m2, z namembnostjo pisarniške de-
javnosti oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 
160,39 EUR oziroma 5,38 EUR/m2.
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c) Ljub ljanska ulica 32, v izmeri 22,90 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 157,80 EUR oziroma 
6,89 EUR/m2.

d) Gregorčičeva ulica 34, v izmeri 
28,03 m2, z namembnostjo trgovine z neživili 
oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklic-
na cena najemnine je 150,80 EUR oziroma 
5,38 EUR/m2.

e) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, 
z namembnostjo pisarniške dejavnosti ozi-
roma druge storitvene dejavnosti. Izklicna 
cena najemnine je 1.096,28 EUR oziroma 
14,10 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se 
odda v najem za določen čas, in sicer za 
največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe 
z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predme-
tov oddaje se odda ponudba posebej, po 
določeni ceni in za izbrano obdobje.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse 

pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-

som ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register 

oziroma izpisek iz sodnega registra, obr-
tno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki 
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje 
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija do-
kumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz na-
slova do posrednih proračunskih uporabni-
kov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb 
za poslovne prostore in stanovanja v lasti 
Občine Izola ter obveznosti iz naslova na-
domestil za stavbno zemljišče;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev;

– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki 

naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 
1/P) s podatki in kazalniki za leto 2011,

– za samostojne podjetnike posame-
znike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za 
leto 2011.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, 
določene v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Vsak izbrani najemnik si mora pred za-
četkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna 
dovoljenja za zakonito obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega po-

slovnega prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je 

določena na podlagi cenitve sodnega cenil-
ca in izvedenca gradbene stroke. V skladu 
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – 
UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem 
roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih 
mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola 
TRR. 01240-0100006381, s pripisom »vpla-
čilo varščine« in nepremičnino, na katero se 
varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se 
bo varščina poračunala z najemnino, osta-
lim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni 
izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi 
od najema ali v določenem roku ne podpiše 

najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Občine Izola.

Najemnina za poslovni prostor se porav-
na v 8 dneh po izstavitvi računa na namen-
ski račun Občine Izola. Plačilo najemnine 
v določenem roku je bistvena sestavina na-
jemne pogodbe, če najemnik ne poravna 
najemnine v določenem roku, se šteje po-
godba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški prido-
bivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje 
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi 
stroški obratovanja (poraba električne ener-
gije, poraba vode, telefonski stroški odvoz 
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški 
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški 
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in 
drugi stroški) so breme najemnika. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist Občine.

II. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo predno-

stnega seznama ponudnikov so:

Merila Možne 
točke

1 Kvaliteta in zanimivost 
programa

do 20

2 Višina ponujene 
najemnine:
– najemnina je višja 
od izhodiščne – vsakih 
20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka 
izhodiščni = 0 točk

Poslovni prostor se odda ponudniku 
z največjim številom zbranih točk. Izbranih 
bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih 
prostorov. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov doseže isto število točk, se bodo 
z njimi opravila pogajanja.

III. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno naje-
mnino, nepopolne prijave in prijave ponudni-
kov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe 
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od 
dneva zaključka razpisnega roka.

IV. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodi-

si po pošti kot priporočeno pošiljko najpo-
zneje do 8. 10. 2012 (datum poštnega žiga) 
na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
Izola ali pa jo osebno dostaviti v času ura-
dnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola, 
Sončno nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis 
– Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor 
pod oznako a), b), c), d), e), (ustrezno ob-
kroži),« z navedbo poslovnega prostora, 
za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene 
prijavitelju.

V. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele 

prijave bo obravnavala komisija za oddajo 
nepremičnega premoženja v najem, ime-
novana s sklepom župana št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 10. 10. 2012 ob 15.30 dalje, v mali sej-
ni sobi Občinskega sveta Občine Izola, Trg 
Etbina Kristana trg 1, Izola, 1. nadstropje. 
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale 
po vrstnem redu, po katerem so bile predlo-
žene. Na odpiranju ponudb bo strokovna ko-
misija ugotavljala popolnost le-teh glede na 
zahtevana dokazila. Nepravočasnih in ne-
popolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.

VI. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z ob-

činskim premoženjem., po prejemu zapisni-
ka komisije, izda sklepe o izboru najemni-
kov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudni-
ki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 5 dni po izdelavi prednostnega 
seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene 
najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, bo Ob-
čina sklenila pogodbo z naslednjim najugo-
dnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo 
sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer 
za določen čas 5 let. Stroške notarskega 
zapisa plača najemnik.

VII. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne 

glede na ostala določila javnega razpisa, 
brez katerih koli posledic zase in/ali za ko-
garkoli v okviru katerega pooblastil nasto-
pajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere 
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lah-
ko ustavi postopek oddaje nepremičnin in 
sklenitev pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov (varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po jav-
nem razpisu ne izbere nobenega od ponu-
dnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi javnega razpi-
sa in posledično ta popravljen/ali dopol-
njen predlog najemne pogodbe postane pri-
loga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, 
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neu-
spelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja pri-
spelih ponudb.

VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka roka za oddajo prijav dosegljiva na 
spletni strani Občine Izola, www.izola.si. 
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času 
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo zainteresirani v času uradnih ur po 
tel. 05/66-00-352 (Željko Kerezovič).

Občina Izola

Št. 3528-1/2012 Ob-4205/12
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Pi-

ran, objavlja na podlagi 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 46. člena Uredbe  o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12) in Odloka o oddajanju poslovnih 
prostorov v lasti Občine Piran v najem (Ura-
dne objave PN, št. 23/04, in Uradni list RS, 
št. 32/11) v povezavi s tretjim odstavkom 
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32. člena Zakona o socialnem podjetništvu 
(Uradni list RS, št. 20/11) naslednje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem 

za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva v Občini Piran

objavljeno na spletni strani Občine Piran, 
www.piran.si, od dne 17. 9. 2012.

I. Predmet oddaje v najem in višina izho-
diščne najemnine:

Predmet oddaje v najem je poslovni pro-
stor na naslovu Postajališka 2, v Portorožu, 
na parceli št. 1749/5, k.o. 2631 Portorož, 
v izmeri 40 m2. Poslovni prostor se nahaja 
v pritličju stavbe, št. 2492.

Poslovni prostor je potreben prenove.
Občina bo pridobila vsa potrebna so-

glasja, ki jih je sicer zavezan pridobiti lastnik 
nepremičnine. Za notranjo opremo mora po-
skrbeti najemnik sam.

Začetna – izklicna višina mesečne naje-
mnine: 66,67 EUR.

Poslovni prostor se odda v najem za 
2 leti, z možnostjo podaljšanja za dodatni 
dve leti, skupno največ za 10 let, če bo 
po nudnik izpolnjeval pogoje in deloval kot 
socialno podjetje, kar bo občina preverjala 
vsako leto in če občina prostora ne bo po-
trebovala za druge namene.

Posebni pogoji najema poslovnega pro-
stora:

– za notranjo opremo poskrbi najemnik 
sam in se ne poračunava z najemnino ter 
se v nobeni obliki ne vrača;

– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni 
upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih 
in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predho-
dnega soglasja občine in potrditve predra-
čuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pri-
dobi na poslovnem prostoru nobenih drugih 
pravic;

– najemnik mora skrbeti za red in čisto-
čo v neposredni okolici prostora na parc. 
št. 1749/5, k.o. Portorož.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ter sedež ponudnika, ki mora 

biti registriran kot socialno podjetje po Za-
konu o socialnem podjetništvu.

2. Navedbo davčne in matične številke.
3. Navedbo poslovnega prostora, ki 

je predmet ponudbe.
4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne najemnine.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za gospodarske družbe: izpisek iz 

sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
2. za društva: odločbo o vpisu v regi-

ster društev
3. za druge pravne osebe: izpisek iz 

drugega registra.
6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v po-

slovnem prostoru in zajema predstavitev 
sedanje dejavnosti ponudnika oziroma pro-
gram dela za opravljanje dejavnosti.

7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi 
pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostor se odda za določen 

čas dveh let, z možnostjo podaljševanja 
za dodatni dve leti, skupno največ za de-
set let.

– Na javni razpis se lahko prijavijo druž-
be, ki so registrirane kot socialna podjetja 
in imajo sedež v Občini Piran ter delujejo 
po predmetnem zakonu in letno izpolnjujejo 

vse pogoje, ki jih predvideva zakonodaja 
s področja socialnega podjetništva. Družba, 
ki ne deluje skladno s predmetno zakono-
dajo, izgubi pravico do najema poslovnega 
prostora. Družba mora večino ustvarjenega 
dobička iz naslova opravljanja dejavnosti 
v poslovnem prostoru porabiti na območju 
Občine Piran.

– Opis dejavnosti: V poslovnem pro-
storu se mora opravljati trgovska dejav-
nost, skladno s trinajsto alinejo prvega 
odstavka 5. člena Zakona o socialnem 
podjetništvu in mora zajemati med drugim 
ponudbo najmanj desetih avtohtonih izdel-
kov pro izvedenih na geografskem območju 
Občine Piran.

– Ponudnik mora podati pisno izjavo, 
da je pripravljen tržiti izdelke pod blagovno 
znamko »Product Piran« in se zavezati, da 
jih bo izpostavil na najbolj vidnem mestu 
v poslovnem prostoru –trgovini.

– Najemnik je dolžan plačevati obrato-
valne stroške, stroške rednega vzdrževanja, 
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stro-
ške zavarovanj in druge stroške, za katere 
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Izhodiščna najemnina se mesečno 
usklajuje s povprečnim indeksom cen za 
stanovanjsko gradnjo.

– Najemnik po trenutno veljavni zako-
nodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih 
prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo 
v mesecu dni od dneva prevzema poslov-
nega prostora, če ni s pogodbo drugače 
določeno.

– Najemnik mora dati pisno izjavo, da se 
strinja z vsemi pogoji iz razpisa.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za 
oddajo ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki 
priporočeno ali prinesejo osebno v zape-
čateni pisemski ovojnici, na naslov: Občina 
Piran, Urad za premoženjsko pravne zade-
ve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z obvezno 
oznako na ovojnici »Ponudba za najem po-
slovniega prostora – Ne odpiraj« in »Lokaci-
ja (naslov poslovnega prostora)«. Na zadnji 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 
8. 10. 2012, do vključno 10. ure, ne glede 
na datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po 
preteku razpisnega roka komisijsko odprte. 
Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravnava-
la. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po 
oddaji ponudbe.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

V. Posebne določbe o postopku javnega 
zbiranja ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter 
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih 
ne bo obravnavalo.

Pri dodelitvi poslovnega prostora oziro-
ma izbiri najugodnejšega ponudnika se upo-
števajo naslednji kriteriji:

– ustanovljeno socialno podjetje pred ob-
javo predmetnega razpisa,

– ponujena višina mesečne najemnine 
za poslovni prostor,

– da ponudnik nima v lasti in niti v naje-
mu praznega poslovnega prostora na ob-
močju občine,

– da ponudnik nima neizpolnjenih zapa-
dlih obveznosti do Občine Piran in do ostalih 
javnih podjetij in zavodov, ki so v lasti Ob-
čine Piran,

– atraktivnost vsebine prijavljene progra-
ma trgovinske dejavnosti.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko 
ponudnik dobi, je 50 točk, od tega za vsak 
posamezen kriterij največ 10 točk. V prime-
ru enakovrednih ponudb ima prednost tisti 
ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti 
v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika. Sklep o izboru 
najugodnejšega ponudnika bo sprejet naj-
kasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja 
ponudb.

Obveznost Občine Piran, da sklene na-
jemno pogodbo z najugodnejšim ponudni-
kom, je izključena. Župan lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve najemne 
pogodbe.

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti naje-
mno pogodbo o najemu poslovnega prosto-
ra najkasneje v roku 15 dni po izdaji sklepa 
o izbiri in v tem roku tudi plačati varščino za 
izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno 
z določili odloka, sicer se šteje, da je od 
ponudbe odstopil.

Plačilo varščine za izpolnitev obvezno-
sti po pogodbi je pogoj, da stopi najemna 
pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3-me-
sečni ponujeni najemnini, ki se poračuna 
takoj, ko najemnik prične z izvajanjem de-
javnosti.

Najemnik je dolžan prevzeti poslovni pro-
stor najkasneje v roku 15 dni po podpisu 
najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati 
v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se 
šteje, da je odstopil od pogodbe in nima 
pravice zahtevati vrnitve položene varščine 
za izpolnitev obveznosti po pogodbi.

VI. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 
8. 10. 2012, ob 13. uri, v prostorih občinske 
uprave, na naslovu: Občina Piran, Tartinijev 
trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno.

2. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, 
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru ozi-
roma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

VII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogle-

dom poslovnih prostorov, dobite na Uradu 
za premoženjsko pravne zadeve, pri ga. 
Šalkovič, v času uradnih ur (ponedeljek od 
8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 
14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure) ali po 
tel. 05/671-03-49.

Občina Piran

Št. 478-54/12 Ob-4206/12
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona 

o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12), in Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) objavlja Občina 
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid

javni poziv
za zbiranje ponudb  

za nakup nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb: Občina Ko-
barid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, matič-
na številka 5881463, tel. 05/389-92-00; faks 
05/389-92-11, e-mail: obcina@kobarid.si.
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II. Opis predmeta javnega zbiranja po-
nudb z izhodiščno ceno:

a) Predmet prodaje je nepremičnina 
parc. št. 1484, k.o. Sedlo. Gre za nezazi-
dano stavbno zemljišče v vasi Stanovišče, 
delno komunalno opremljeno, s površino 
parcele 234 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 2.387,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

b) Predmet prodaje je nepremičnina 
parc. št. 1485, k.o. Sedlo. Gre za nezazi-
dano stavbno zemljišče v vasi Stanovišče, 
delno komunalno opremljeno, s površino 
parcele 192 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 1.958,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

c) Predmet prodaje je nepremičnina 
parc. št. 210/8, k.o. Breginj. Gre za nezazi-
dano stavbno zemljišče, na obrobju naselja 
Breginj, v neposredni bližini Breginjskega 
jedra, skoraj v celoti komunalno opremljeno, 
s površino parcele 524 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 9.432,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

d) Predmet prodaje je nepremičnina 
parc. št. 210/10, k.o. Breginj. Gre za neza-
zidano stavbno zemljišče, na obrobju nase-
lja Breginj, v neposredni bližini Breginjskega 
jedra, skoraj v celoti komunalno opremljeno, 
s površino parcele 421 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 7.578,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

e) Predmet prodaje je nepremičnina 
parc. št. 210/12, k.o. Breginj. Gre za neza-
zidano stavbno zemljišče, na obrobju nase-

lja Breginj, v neposredni bližini Breginjskega 
jedra, skoraj v celoti komunalno opremljeno, 
s površino parcele 405 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 7.290,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

f) Predmet prodaje je nepremičnina parc. 
št. 210/13, k.o. Breginj. Gre za nezazidano 
stavbno zemljišče, na obrobju naselja Bre-
ginj, v neposredni bližini Breginjskega jedra, 
skoraj v celoti komunalno opremljeno, s po-
vršino parcele 605 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 10.890,00 

EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

g) Predmet prodaje je nepremičnina 
parc. št. 210/14, k.o. Breginj. Gre za neza-
zidano stavbno zemljišče, na obrobju nase-
lja Breginj, v neposredni bližini Breginjskega 
jedra, skoraj v celoti komunalno opremljeno, 
s površino parcele 584 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 10.512,00 

EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

h) Predmet prodaje je nepremičnina ID 
2223-711-2. Gre za enosobno stanova-
nje, št. 2, v stavbi št. 711, k.o. Kobarid, 
s pripadajočim solastniškim deležem do 
2443/10000 na splošnih skupnih delih stav-
be v etažni lastnini, tj. nepremičnini parc. 
št. 650/1 in 650/6, obe k.o. Kobarid. Sta-
novanje, ki je predmet prodaje, ima neto 
tlorisno površino 45,72 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 38.000,00 

EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

i) Predmet prodaje je nepremičnina parc. 
št. 367/17, k.o. Kobarid. Gre za nezazidano 
stavbno zemljišče na območju Industrijske 
cone Kobarid, in sicer na njeni jugovzho-
dni strani v neposredni bližini tovarne TIK, 
v celoti komunalno opremljeno, s površino 
parcele 3.898 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 171.512,00 

EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

j) Predmet prodaje je nepremičnina 
ID 5676575. Gre za posamezni del št. 7, 
v stavbi št. 129, k.o. Kobarid, s pripada-
jočim solastniškim deležem do 439/10000 
na splošnih skupnih delih stavbe v etažni 
lastnini, tj. nepremičnini parc. št. 166/5 in 
166/20, obe k.o. Kobarid ter posameznem 
delu št. 8 v navedeni stavbi. V naravi gre za 
garažo v 1. etaži večstanovanjskega objek-
ta, na naslovu Stresova 5, 5222 Kobarid, 
s površino 24,60 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 8.000,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

Garažo, ki je predmet tega javnega po-
ziva, v trenutku njegove objave uporablja 
Občinsko redarstvo. Uporabnik bo izpra-
znil predmet prodaje nemudoma po sklenitvi 
prodajne pogodbe.

k) Predmet prodaje je nepremičnina ID 
5798022 Gre za posamezni del št. 9, v stav-
bi št. 131, k.o. Kobarid, s pripadajočim sola-
stniškim deležem do 125/10000 na splošnih 
skupnih delih stavbe v etažni lastnini, tj. 
nepremičnini parc. št. 147/5 in 139/7, obe 
k.o. Kobarid ter posameznem delu št. 14 
v navedeni stavbi. V naravi gre za garažo 
v 1. etaži večstanovanjskega objekta, na 
naslovu Volaričeva 9, 5222 Kobarid, s po-
vršino 11,75 m2.

Izhodiščna vrednost:
a. Izhodiščna cena znaša 4.000,00 EUR.
b. V ceni ni zajet davek na dodano vre-

dnost v višini 20 %.
c. V primeru, da bo podanih več ponudb 

z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med 
najugodnejšimi ponudniki takoj po izvede-
nem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe:

Vrsta pravnega posla je:
– prodaja nezazidanega stavbnega ze-

mljišča (pod tč. a);
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– prodaja nezazidanega stavbnega ze-
mljišča (pod tč. b);

– prodaja nezazidanega stavbnega ze-
mljišča (pod tč. c);

– prodaja nezazidanega stavbnega ze-
mljišča (pod tč. d);

– prodaja nezazidanega stavbnega ze-
mljišča (pod tč. e);

– prodaja nezazidanega stavbnega ze-
mljišča (pod tč. f);

– prodaja nezazidanega stavbnega ze-
mljišča (pod tč. g);

– prodaja stanovanja v etažni lastnini, 
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 
(pod tč. h);

– prodaja nezazidanega stavbnega ze-
mljišča (pod tč. i);

– prodaja garaže, v etažni lastnini (pod 
tč. j in tč. k).

IV. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

1. Nepremičnine so naprodaj po sistemu 
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij 
v primeru napak prodajalec ne bo upošte-
val. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in 
pravne napake predmeta prodaje.

2. Nepremičnine bodo prodane ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo, in bo s sklepom županje izbran za naju-
godnejšega ponudnika.

3. Stroške overitve podpisa prodajalca 
pri notarju ter stroške zemljiško knjižnega 
prepisa, kakor tudi davek na dodano vre-
dnost oziroma davek na promet nepremič-
nin plača kupec.

4. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od 
opravljenega izbora najugodnejšega ponu-
dnika (tj. prejema sklepa o izboru). Če naju-
godnejši ponudnik ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku, lahko prodajalec na njegovo 
zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše po-
godbe niti v podaljšanem roku, se pogod-
ba ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo 
varščino.

5. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 
30 dni po podpisu pogodbe na podlagi ra-
čuna, ki mu ga izstavi prodajalec skupaj 
z izvodom pogodbe. Plačilo celotne kupnine 
v prej določenem roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne 
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina 
pa zadrži.

6. Zemljiško knjižno dovolilo za vpis la-
stninske pravice na nepremičnini v zemljiško 
knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu 
celotne kupnine.

7. Vplačano varščino bo prodajalec 
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, ne-
uspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila 
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

V. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

1. V postopku zbiranja ponudb lahko 
sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična 
oseba, ki se izkaže, da ima sedež na ob-
močju Evropske unije ali katerekoli izmed 
njenih članic.

2. Ponudnik mora v roku za zbiranje po-
nudb v urejeni mapi predložiti zavezujočo 
ponudbo z naslednjo vsebino:

– kopijo osebnega dokumenta za fizične 
osebe;

– izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega regi-
stra za samostojne podjetnike posamezni-
ke, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– v primeru, da je ponudnik iz katere dru-
ge države Evropske unije, mora predložiti 
uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu 
oziroma izpisek iz pristojnega registra za 
pravne osebe;

– kopijo davčne številke oziroma ID za 
DDV;

– potrdilo o plačani varščini v znesku 
10 % izhodiščne cene za nepremičnino, na 
transakcijski račun Občine Kobarid, številka 
SI56 0124 6010 0015 011, BIC BANKE: 
BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: 
»varščina – javno zbiranje ponudb – nepre-
mičnina parc. št. _____ (ponudnik navede 
parc. št. nepremičnine, ki je predmet po-
nudbe) k.o. _________ (ponudnik navede 
katastrsko občino, v kateri se nahaja nepre-
mičnina, ki je predmet ponudbe)«, referen-
ca: SI00 478-0054-2012;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene nepremičnine;

– način in rok plačila kupnine;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb (Priloga 1), in
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 

dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbra-
nim ponudnikom (Priloga 2).

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine.

3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 
Ponudba za nakup nepremičnine parc. 
št. _____ (ponudnik navede parc. št. ne-
premičnine, ki je predmet ponudbe) k.o. 
_________ (ponudnik navede katastrsko 
občino, v kateri se nahaja nepremičnina, 
ki je predmet ponudbe)«, na naslov Občina 
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

4. Rok za oddajo vseh ponudb je pone-
deljek, 22. oktober 2012, do 10. ure.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, 
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Obči-
ne Kobarid najkasneje do roka za oddajo 
ponudb, ne glede na vrsto dospetja. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti označen naziv in 
naslov ponudnika.

5. Odpiranje ponudb je javno in bo v po-
nedeljek 22. oktobra 2012 ob:

– 12. uri (za prvo navedeno nepremič-
nino),

– 12.15 (za drugo navedeno nepremič-
nino),

– 12.30 (za tretje navedeno nepremič-
nino),

– 12.45 (za četrto navedeno nepremič-
nino),

– 13. uri (za peto navedeno nepremič-
nino),

– 13.15 (za šesto navedeno nepremič-
nino),

– 13.30 (za sedmo navedeno nepremič-
nino),

– 13.45 (za osmo navedeno nepremič-
nino),

– 14. uri (za deveto navedeno nepre-
mičnino),

– 14.15 (za deseto navedeno nepremič-
nino), in

– 14.30 (za enajsto navedeno nepremič-
nino).

Ponudniki bodo o izboru obveščeni 
v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo ko-
misija kot glavni kriterij upoštevala višino 
ponujene cene; najugodnejši bo torej ponu-
dnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme 
biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da 
bo podanih več ponudb z enako najvišjo 
ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi 
ponudniki takoj po javnem odpiranju ponudb 
opravljena javna dražba, pri čemer bo za iz-
klicno ceno določena cena, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, 
najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako dolo-
čene izklicne cene.

VI. Drugi pogoji:
Objava javnega poziva za zbiranje po-

nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naju-
godnejšim ponudnikom sklenil kupoprodaj-
no pogodbo za nepremičnino, ki je predmet 
javnega poziva. Občina Kobarid lahko brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla ustavi postopke 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri 
čemer se ponudnikom vrne plačana varšči-
na, ter stroški v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

VII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-

senti na Občini Kobarid, tel. 05/389-92-00 
(vsak delovni dan med 9. in 10. uro), faks: 
05/389-92-11, e-mail: obcina@kobarid.si ali 
david.rozman@kobarid.si.

Ogled nepremičnin je mogoč po pred-
hodnem dogovoru, najkasneje tri dni pred 
iztekom roka za oddajo ponudb.

Na sedežu občine je možno prido-
biti obrazec izjave o strinjanju s pogoji in 
obrazec o vezanosti ponudnika. Navedena 
obrazca sta objavljena tudi na spletni strani 
občine (www.kobarid.si).

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, na spletni strani Občine Kobarid: www.
kobarid.si, na oglasni deski Občine Kobarid 
in na oglasni deski krajevnih skupnosti, na 
območju katerih se nahajajo nepremičnine, 
ki so predmet javnega zbiranja ponudb.

Občina Kobarid
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Št. 101-3/2012 Ob-3429/12
Sindikat delavcev tehničnih pregle-

dov Slovenije, Sindikat Avtoplus trgovi-
na in servisi Koper, tehnični pregledi Po-
stojna, Tržaška 61, se izbriše iz evidence 
hrambe statutov sindikatov.

Št. 101-3/2012 Ob-3819/12
Pravila Sindikata neodvisnost KNSS 

– Komunala Cerknica, ki so bila vpisana 
v evidenci statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Cerknica, pod zaporedno številko 18, 
dne 30. 7. 1993, se prenehajo hraniti in se 
izbrišejo iz evidence z dnem dokončnosti 
te odločbe.

Št. 101-9/2012-2 693 Ob-4079/12
Upravna enota Celje sprejme v hrambo 

Pravila o delovanju enote sindikata FI-
DES v ZZV Celje ter jih vpiše v evidenco 
statutov sindikatov, pod zaporedno številko 
257/2012. FIDES Sindikat zdravnikov in zo-
bozdravnikov Slovenije, Enota FIDES ZZV 
Celje, s sedežem Ipavčeva 18, 3000 Celje, 
uporablja skrajšano ime: Enota FIDES ZZV 
Celje.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka: 1229613.

Št. 101-49/2012-7 Ob-4107/12
Pravila Sindikata Zveze svobodnih 

sindikatov Slovenije Osnovne šole Fran-
ceta Bevka Ljub ljana, s sedežem Ul. Po-
horskega bataljona 1, Ljub ljana, vpisana 
pod zaporedno številko 125/ 94, se z dnem 
9. 8. 2012 izbrišejo iz evidence statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi 
Bežigrad.

Evidence sindikatov
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 Ob-4150/12
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnev-

nik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom, IN, 
Nika, Moje zdravje, Razvedrilo, Razvedri-
lo za mlade, Mini razvedrilo, Modro Raz-
vedrilo, Humor v sliki – tematske slikov-
ne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna 
izdaja Razvedrila – Letni časi, Posebne 
izdaje Razvedrila, Tematske slikovne kri-
žanke.

Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih 
vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub-
ljana.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizič-
ne osebe oziroma firma in sedež pravne 
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja naj-
manj pet-odstotni delež kapitala ali najmanj 
pet-odstotni delež upravljalskih oziroma gla-
sovalnih pravic:

– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljub ljana 
– 35,11 %,

– Styria Media International AG, Schona-
ugasse 64, Graz – 25,74 %,

– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub-
ljana – 10,35 %,

– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, 
Ljub ljana – 15,94 %,

– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska 
ulica 14, Maribor – 6,52 %.

Imena članov uprave izdajatelja: predse-
dnik uprave Bojan Petan.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: pred-
sednik mag. Robert Krajnik, namestni-
ca predsednika Ada de Costa Petan, člani 
dr. Klaus Schweighofer, Rok Gorjup, Primož 
Cirman, Sabina Rus.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-4156/12
Skladno s 75. členom Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD), samostojni pod-
jetnik Dvoršak Stanko s.p. Avtoprevoznik, 
s sedežem Špindlerjeva ulica 13, 2250 Ptuj, 
matična številka 5482951000, obvešča 
upnike in preostale poslovne partnerje, da 
bo po poteku treh mesecev, šteto od dneva 
te objave, pričel postopek pri registrskem 
sodišču za prenos podjetja na prevzemni 
družbi.

Z dnem vpisa prenosa podjetij bo pod-
jetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p. 
o prenosu podjetja preneslo v družbi Tran-
sport Dvoršak, prevozništvo, storitve in tr-
govina d.o.o., skrajšana firma: Transport 
Dvoršak d.o.o., s sedežem v Sp. Korena 
25b, 2242 Zg. Korena.

Dvoršak Stanko s.p. Avtoprevoznik

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-4159/12
Na podlagi 520. člena Zakona o gospo-

darskih družbah zakoniti zastopnik družbe 
RSG Kapital, upravljanje tveganega kapi-
tala, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljub-
ljana, matična številka 2197499000, obja-
vlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala 
družbe.

Osnovni kapital družbe se zmanjša za 
znesek 300.000,00 EUR tako, da znaša po 
znižanju 700.000,00 EUR.

Osnovni vložki vseh družbenikov se zni-
žajo sorazmerno glede na njihov poslovni 
delež v družbi, pri čemer poslovni deleži 
družbenikov ostanejo nespremenjeni.

Zakoniti zastopnik družbe poziva upni-
ke, da se v roku treh mesecev od objave 
tega sklepa zglasijo pri družbi in izjavijo, 
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala.

RSG Kapital d.o.o.
Jure Mikuž, direktor

Sklici skupščin 

 Ob-4162/12
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe 

AHA HOJA, pro izvodnja izdelkov iz lesa 
d.d., uprava družbe sklicuje

16. skupščino družbe
Skupščina družbe bo dne 24. 10. 2012, 

ob 14. uri, v prostorih družbe (jedilnica), 
Podpeč 53, 1352 Preserje.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Mojco Lukančič, za preštevalca 
glasov skupščina izvoli Tatjano Bovha.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto 

2011, pisnega poročila nadzornega sveta 

o preveritvi letnega poročila in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom za leto 2011 in poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poroči-
la za leto 2011.

2.2. Skupščina na predlog uprave in nad-
zornega sveta sprejme sklep, da bilančna 
izguba poslovnega leta 2011 ostane nepo-
krita.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD 
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. 
Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje prosimo, da zaradi lažje orga-
nizacije skupščine svojo udeležbo na skup-
ščini prijavijo vsaj tri dni pred skupščino.

Udeležence pozivamo, da pridejo na 
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom za-
sedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni 
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskih dokumentom.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlaganimi 

sklepi si lahko delničarji ogledajo na sede-
žu družbe, vsak delovni dan po objavi sklica, 
od 12. do 14. ure.

Delničarji lahko v 14 dneh po objavi 
sklica skupščine podajo na sedež druž-
be predloge za dopolnitev dnevnega reda 
oziroma nasprotne predloge k posameznim 
točkam. Predlogi morajo biti pisni in ute-
meljeni.

Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt pol 
ure pred skupščino. Če skupščina ob 14. uri 
ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skli-
če za isti dan, ob 14.30, pri čemer bo skup-
ščina na ponovnem zasedanju odločala ne 
glede na višino zastopanega kapitala.

AHA HOJA, pro izvodnja izdelkov  
iz lesa d.d.  

direktor  
Samo Krivic, univ. dipl. pol.

 Ob-4163/12
Turizem Meteor d.o.o., Ulica ob igri-

šču 3, 9226 Moravske Toplice, matična šte-
vilka 1963660, ID št. za DDV: SI49851349, 
ki jo zastopa direktor Metod Grah, sklicuje 
na podlagi 18. člena družbene pogodbe

izredno sejo skupščine,
ki bo potekala v četrtek, 27. 9. 2012 ob 

14. uri, v prostorih notarske pisarne Ratnik, 
Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Dokapitalizacija družbe.

Turizem Meteor d.o.o.

 Ob-4172/12
Na podlagi zahteve delničarja TRASFIN 

S.A., 19-21, Boulevard du Prince Henri, 
Luxembourg, dane upravi družbe na pod-
lagi tretjega odstavka 295. člena Zakona 
o gospodarskih družbah in na podlagi 17. 
in 18. člena Statuta družbe in v skladu z do-

ločbami Zakona o gospodarskih družbah, 
Uprava družbe sklicuje

22. sejo izredne skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana, 

pro izvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 22. 10. 2012, ob 

12. uri na sedežu družbe, Dolenjska 
cesta 242, Ljub ljana.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sprejetje novega statuta družbe.
3. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlogi sklepov:
Delničar TRASFIN S.A. predlaga k po-

sameznim točkam dnevnega reda sprejem 
naslednjih sklepov:

Predlog sklepa k točki 1: za predsednika 
skupščine se izvoli odvetnik Gašper Der-
novšek iz odvetniške pisarne Čeferin, za 
preštevalca glasov Majda Nikolovski in za 
izdelavo notarskega zapisnika se določi no-
tarka Marina Ružič Tratnik iz Ljub ljane.

Predlog sklepa k točki 2:
Sprejme se novi čistopis statuta v predla-

ganem besedilu, ki je sestavni del tega skle-
pa.

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati 
dosedanji statut družbe.

S sprejetjem tega sklepa prav tako pre-
neha mandat vsem članom nadzornega 
sveta, saj nadzorni svet kot organ družbe 
ne obstaja več.

Predlog sklepa k točki 3:
Imenujejo se sledeči člani Upravnega 

odbora družbe: Fante Giovanni, Via Ca-
pparozzo 68/70, 36100 Vicenza, Italija, Di-
ego Streliotto, Via Beltrame 4, 35013 Ci-
tadella, Italija, Damijan Korošec, Tacenska 
cesta 125B, 1000 Ljub ljana.

Člani Upravnega odbora so imenovani 
za obdobje štirih let od imenovanja dalje.

Člani upravnega odbora nastopijo svojo 
funkcijo takoj s sprejetjem tega sklepa.

Obrazložitev delničarja k predlogu skle-
pa pod točko 1:

Predlagatelj obrazlaga, da je predlaga-
ni predsednik skupščine odvetnik, ki ima 
izkušnje z vodenjem skupščin in je po oce-
ni predlagatelja primeren za vodenje skli-
cane skupščine. Predlagana preštevalka 
glasov je sodelovala že na več skupščinah 
družbe in je vselej dokazala svojo primer-
nost. Notarka Marina Ružič Tratnik ima prav 
tako številne izkušnje s sodelovanjem na 
skupščinah delniških družb in je strokovno 
povsem primerna.

Obrazložitev delničarja k predlogu skle-
pa pod točko 2:

Predlagatelj obrazlaga, da je statut v ne-
skladju s spremembami Zakona o gospo-
darskih družbah, zaradi česar je potrebna 
uskladitev z veljavnimi predpisi. Novi statut 
tudi predvideva spremembo načina upra-
vljanja, in sicer se bo dosedanji dvotirni na-
čin zamenjal z enotirnim načinom. S tem se 
želijo lastniki bolj aktivno vključiti v proces 
vodenja družbe, kar trenutna krizna situacija 
od njih tudi zahteva.

Obrazložitev delničarja k predlogu skle-
pa pod točko 3:

Objave gospodarskih družb
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Predlagatelj obrazlaga, da imajo vsi tri-
je predlagani člani dolgoletne izkušnje s so-
delovanjem v nadzornih svetih in upravnih 
odborih delniških družb, prav tako vsi trije 
odlično poznajo družbo kot člani doseda-
njega nadzornega sveta, kar bo omogočilo 
kontinuiteto dela.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-
zneje sedem dni 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 pri posamezni točki ne sprej-
me sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo druž-
bi najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev 
k posameznim točkam dnevnega reda, ki 
bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi 
tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz 
prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziro-
ma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in 
sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. 
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani 
v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 
in so dani najpozneje na sami skupščini, se 
obravnavajo na skupščini.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti v skladu s pr-
vim odstavkom 305. člena ZGD-1, po kate-
rem mora poslovodstvo na skupščini dati 
delničarjem zanesljive podatke o zadevah 
družbe, če so ti potrebni za presojo točk 
dnevnega reda.

Gradivo za skupščino
Predlog spremembe Statuta družbe, 

zahteva delničarja za sklic skupščine in 
utemeljitev predlogov sklepov, kot tudi vse 
ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine, 
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu 
družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242 
v Ljub ljani, in sicer vse delovne dni, med 9. 
in 12. uro, od objave sklica do zasedanja 
skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne 
pravice na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega 
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prija-
va in pooblastilo prispeta na sedež družbe 
najkasneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenec se mora 
izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna poo-
blastila morajo za fizične osebe vsebovati 
ime in priimek ter naslov pooblastitelja in po-
oblaščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja. Pooblastila za zastopanje se 
ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno 
večino pri sklepanju zastopanega kapitala, 
z izjemo sklepa pod točko 2 in 3 dnevnega 
reda, ki se sprejemata z tričetrtinsko večino 
pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje 
se osebno oziroma po pooblaščencu ali za-
stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme 
delničar ob vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, z istim dnevnim 

redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, 
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. 
V tem času se bodo delile glasovnice.

Semenarna Ljubljana, d.d.  
uprava družbe – direktor družbe  

Borut Mavsar

 Ob-4178/12
Upravni odbor družbe Motvoz d.d. Gro-

suplje, Taborska c. 34, Grosuplje, na pod-
lagi točke 9.3. Statuta družbe Motvoz d.d. 
sklicuje

16. skupščino
družbe Motvoz d.d. Grosuplje,

ki bo dne 26. 10. 2012, ob 9. uri, na 
sedežu družbe, Taborska c. 34, Grosuplje, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine po predlogu predsednika 
upravnega odbora družbe. Skupščini priso-
stvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom družbe Motvoz d.d. Grosu-
plje za leto 2011 in s poročilom Upravnega 
odbora o preveritvi letnega poročila o poslo-
vanju družbe v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s poročilom upravnega odbora o preveritvi 
letnega poročila Motvoz d.d. za poslovno 
leto 2011, pozitivnim stališčem upravnega 
odbora do revizijskega poročila in potrditvi-
jo letnega poročila za poslovno leto 2011, 
vključno s prejemki članov upravnega od-
bora.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za 
poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice 
upravnemu odboru za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša izguba 

iz poslovnega leta 2011 1.082.076 EUR. 
Izguba se v celoti pokrije iz zakonskih re-
zerv v znesku 346.464 EUR in iz kapitalskih 
rezerv v znesku 735.612 EUR.

Skupščina podeljuje razrešnico predse-
dniku in članom upravnega odbora družbe, 
s katero potrjuje in odobrava njihovo delo 
v poslovnem letu 2011.

4. Seznanitev skupščine s Programom 
ukrepov za izboljšanje poslovanja skupine 
Motvoz.

Predlog sklepa: skupščina je seznanjena 
s Programom ukrepov za izboljšanje po-
slovanja skupine Motvoz in z njim soglaša 
tudi v delu, ki se nanaša na ukrepe v družbi 
Ultrapac d.d.

5. Imenovanje člana upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina za člana 

Upravnega odbora družbe s petletnim man-
datom z dnem 26. 10. 2012 imenuje Stojana 
Žiberta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje za revizorja za leto 2012 pooblaščeno 
revizijsko družbo po predlogu upravnega 
odbora.

Gradivo za skupščino in predlogi del-
ničarjev

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi 
sklepov, poročilom upravnega odbora skup-
ščini in letnim poročilom je delničarjem na 
vpogled vse delovne dni v tednu od dneva 
objave sklica skupščine do vključno 25. 10. 
2012 od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Predlogi sklepov delničarjev k posame-
znim točkam dnevnega reda se objavijo le 
če so v pisni obliki in obrazloženi poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica 
v tajništvo družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo 
dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem 
dni po objavi sklica skupščine, na skupščini 
pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravi-
co do obveščenosti po 305/1. členu ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic, ki so konec četrtega dne pred skupšči-
no vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri 
KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki 
pod pogojem, da najmanj konec četrtega 
dne pred skupščino upravi družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo na skupščini.

Motvoz d.d. Grosuplje  
predsednik upravnega odbora  

mag. Anton Lakner

 Ob-4179/12
Upravni odbor družbe Ultrapac d.d., Vol-

čja Draga 42, Volčja Draga, na podlagi točke 
9.3. Statuta Ultrapac d.d., sklicuje

7. skupščino
družbe Ultrapac, Predelava plastičnih 

mas d.d.,
ki bo dne 26. 10. 2012, ob 12. uri, na 

sedežu družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 
42, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine po predlogu Predsednika 
upravnega odbora družbe. Skupščini priso-
stvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2011 in 
s poročilom Upravnega odbora o preveritvi 
letnega poročila o poslovanju družbe v po-
slovnem letu 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s poročilom upravnega odbora o preveritvi 
letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno 
leto 2011, pozitivnim stališčem upravnega 
odbora do revizijskega poročila in potrditvi-
jo letnega poročila za poslovno leto 2011, 
vključno s prejemki članov upravnega od-
bora.

3. Podelitev razrešnice upravnemu od-
boru za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: bilančna izguba po sta-
nju na dan 31. 12. 2011 za poslovno leto 
2011 ostane v celoti nepokrita.

Skupščina podeljuje razrešnico izvršne-
mu direktorju, ter predsedniku in članom 
upravnega odbora družbe, s katero potrjuje 
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 
2011.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje za revizorja za leto 2012 pooblaščeno 
revizijsko družbo po predlogu upravnega 
odbora.

5. Soglasje k Programu ukrepov za iz-
boljšanje poslovanja skupine Motvoz.

Predlog sklepa: skupščina je seznanjena 
s Programom ukrepov za izboljšanje poslo-
vanja skupine Motvoz in z njim soglaša.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gi sklepov, poročilom upravnega odbora 
skupščini in letnim poročilom, je delničar-
jem na vpogled vse delovne dni v tednu od 
dneva objave sklica skupščine do vključno 
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25. 10. 2012 od 9. do 12. ure, v tajništvu 
družbe.

Predlogi sklepov delničarjev k posame-
znim točkam dnevnega reda se objavijo le, 
če so v pisni obliki in obrazloženi poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica 
v tajništvo družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo 5 % osnovnega kapitala, lahko zah-
tevajo dopolnitev dnevnega reda skupšči-
ne sedem dni po objavi sklica skupščine, 
na skupščini pa lahko delničarji uresni-
čujejo svojo pravico do obveščenosti po 
305/1. členu ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic, ki so konec četrtega dne pred skupšči-
no vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri 
KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki 
pod pogojem, da najmanj konec četrtega 
dne pred skupščino upravi družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo na skupščini.

Ultrapac, Predelava plastičnih mas d.d.  
predsednik upravnega odbora  

mag. Anton Lakner

 Ob-4180/12
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in 6. člena Statuta družbe HTG 
d.d. Sežana, upravni odbor družbe sklicuje

14. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, 9. 11. 2012, ob 10. uri, 

na sedežu družbe v Sežani, Partizanska 
cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa št. 1: skupščina izvo-
li predlagane organe skupščine. Ugotovi 
se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za leto 2011 ter s poročilom 
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila.

Predlog sklepa št. 2: skupščina se se-
znani z letnim poročilom za poslovno leto 
2011 in s poročilom upravnega odbora 
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za 
poslovno leto 2011.

3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice 
upravnemu odboru.

Predlog sklepa št. 3: skupščina podelju-
je razrešnico upravnemu odboru družbe za 
delo v poslovnem letu 2011.

4. Seznanitev skupščine s poročilom 
o ukrepih za odpravo nelikvidnosti.

Predlog sklepa št. 4: skupščina se se-
znani s poročilom uprave o ukrepih za od-
pravo nelikvidnosti.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5.1: skupščina sprej-

me predlagane spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 5.2: skupščina sprej-

me predlagani čistopis statuta.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje 

glasovne pravice na njej morajo delničar-
ji prijaviti najkasneje tri dni pred datumom 
določenim za izvedbo skupščine, in sicer 
s priporočenim pismom ali osebno v tajni-
štvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na 
skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih 
pravic.

Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki 
so na dan 6. 11. 2012 vpisani v KDD-ju.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev 
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki 
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek, naslov in EMŠO poo-
blastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, 
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za 

pravne osebe pa poleg podatkov o poobla-
ščencu in števila glasov še firmo, sedež ter 
podpis in žig pooblastitelja.

Materiali za skupščino so na vpogled 
v tajništvu družbe »HTG« Hoteli, turizem in 
gostinstvo, d.d. Sežana vsak delovni dan, 
od 9. do 10. ure, od dneva objave sklica 
skupščine, do 6. 11. 2012.

HTG d.d. Sežana
Uprava družbe

 Ob-4181/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 19. člena Statu-
ta delniške družbe CVS Mobile d.d. uprava 
družbe CVS Mobile, informacijske storitve, 
d.d. sklicuje

skupščino delničarjev
delniške družbe CVS Mobile, 
informacijske storitve, d.d.,

ki bo na sedežu družbe CVS Mobile, in-
formacijske storitve, d.d., Ulica Gradnikove 
brigade 11, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
družba), dne 25. 10. 2012, ob 10. uri.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev njene 

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine. Za predsednika skupščine se iz-
voli Matija Jamnik, odvetnik v Ljub ljani. Za 
preštevalca glasov se izvolita Ciril Čuk in 
Tatjana Regent. Skupščini bo prisostvovala 
vabljena notarka Marina Ružič Tratnik za 
sestavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev skupščine s poročilom 
nadzornega sveta družbe o sprejetem Re-
vidiranem letnem poročilu za leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se sezna-
ni s poročilom nadzornega sveta družbe 
o sprejetem Revidiranem letnem poročilu 
za leto 2011.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobič-
ka za leto 2011.

Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto 
2011 je prikazan v višini 556.920,05 EUR 
in se ga v višini 19.100,00 EUR nameni za 
izplačilo dividend, in sicer po stanju v del-
niški knjigi KDD na dan 31. 8. 2012 v vi-
šini 0,10 EUR bruto po delnici najkasneje 
do 30. 11. 2012. Bilančni dobiček tako po 
zmanjšanju za znesek za izplačilo dividend 
znaša 537.820,05 EUR in ostane neraz-
porejen.

4. Odločanje o podelitvi razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo 
uprave in nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 ter se jima podeli razrešnica.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut druž-

be, in sicer v skladu s sklepom, sprejetem 
na podlagi 5. točke dnevnega reda.

Besedilo predlaganih sprememb statuta 
družbe je delničarjem na voljo na vpogled 
na sedežu družbe CVS Mobile, informacij-
ske storitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 
11, 1000 Ljub ljana, vsak delovnik, od 9. do 
12. ure od dneva objave tega sklica dalje do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

6. Sprememba organov družbe, razreši-
tev uprave in nadzornega sveta ter imeno-
vanje upravnega odbora.

Predlog sklepa: sistem upravljanja druž-
be CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. 
se spremeni iz dvotirnega v enotirni sis-
tem. V skladu s tem se z dnem vpisa v so-
dni register razrešijo vsi člani uprave druž-
be, in sicer Damijan Hvala in Aleš Likar, in 

z dnem vpisa v sodni register razrešijo vsi 
člani nadzornega sveta družbe, in sicer Ciril 
Mlakar, Andrej Lamovec in Dejan Buhovac, 
ter z dnem vpisa v sodni register imenuje 
upravni odbor družbe z naslednjimi člani: 
Damijan Hvala, Aleš Likar, Ciril Mlakar, An-
drej Lamovec in Dejan Buhovac, in sicer vsi 
za dobo 5 let.

7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev 

daje poslovodstvu (upravnemu odboru) 
družbe pooblastilo za pridobitev 19.000 la-
stnih delnic družbe, kar predstavlja 9,5 % 
osnovnega kapitala družbe, in za njihov vpis 
v register KDD. Pooblastilo velja 36 mese-
cev, najnižja nakupna cena delnic pri prido-
bivanju lastnih delnic je 4,00 EUR, najvišja 
nakupna cena pa 7,00 EUR. Družba pridobi 
delnice tako, da oblikuje rezerve za lastne 
delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital 
ali po zakonu ali statutu predpisane rezer-
ve, ki se ne smejo uporabljati za plačilo 
delničarjem. Pridobitev je dopustna le, če 
je za lastne delnice plačan celoten emisijski 
znesek.

8. Pravilnik o nagrajevanju upravnega 
odbora.

Predlog sklepa: sprejme se Pravilnik 
o nagrajevanju upravnega odbora.

Besedilo predlaganega Pravilnika o na-
grajevanju upravnega odbora je delničar-
jem na voljo na vpogled na sedežu družbe 
CVS Mobile, informacijske storitve, d.d., Uli-
ca Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub ljana, 
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva 
objave tega sklica dalje do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

9. Imenovanje revizijske hiše za leto 
2012.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se 
za poslovno leto 2012 imenuje revizijska 
družba IN Revizija d.o.o.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj skupščinskih sklepov 

k vsem točkam dnevnega reda skupščine 
je nadzorni svet družbe.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo 
obrazložitvijo je delničarjem na vpogled 
na sedežu družbe CVS Mobile, informacij-
ske storitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 
11, 1000 Ljub ljana, vsak delovnik, od 9. do 
12. ure, od dneva objave tega sklica dalje, 
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar lahko na skupščini družbe ure-
sničuje svojo pravico do obveščenosti iz pr-
vega odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda v skla-
du s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. 
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Zahtevo za dodatno toč-
ko dnevnega reda lahko delničarji družbi 
pošljejo najpozneje sedem dni po objavi 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
zakonsko določen način le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.
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Za delničarjev predlog o volitvah čla-
nov nadzornega sveta, upravnega odbora 
ali revizorjev se smiselno uporablja prejšnji 
odstavek, pri čemer volilnega predloga ni 
potrebno utemeljiti.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v delniško knjigo družbe na presečni dan, 
to je dne 21. 10. 2012 (konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine).

Delničarji, ki se želijo udeležiti skupšči-
ne, morajo svojo udeležbo pisno prijavi-
ti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja 
skupščine. Pooblaščenci oziroma zakoniti 
zastopniki delničarjev morajo svoja poobla-
stila shraniti na sedežu družbe najkasneje tri 
dni pred dnem zasedanja skupščine, v upra-
vičenih razlogih pa najkasneje dve uri pred 
zasedanjem.
CVS Mobile, informacijske storitve, d.d.

Uprava družbe

 Ob-4192/12
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delni-

ške družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska 
Bistrica in v skladu z določbami Zakona 
o gospodarskih družbah uprava družbe TIB 
TRANSPORT, d.d., sklicuje

4. izredno sejo skupščine
delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d., 

Ilirska Bistrica,
ki bo v četrtek, dne 25. 10. 2012, ob 

11. uri, v sejni sobi družbe TIB TRAN-
SPORT, d.d., Ilirska Bistrica.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles 
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 
skupščine, na predlog nadzornega sveta 
se za predsednika skupščine izvoli Damijan 
Štefančič, imenuje se preštevalka volilnih 
glasov Vilma Mikuletič, skupščini prisostvuje 
notarka Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice.

2. Razrešitev članov nadzornega sveta 
družbe.

Predlog sklepa: ugotovi se, da so člani 
nadzornega sveta Srečko Košir, Gorazd So-
tošek (predstavnika delničarjev) in Marjan 
Tomažinčič (predstavnik delavcev) podali 
odstopno izjavo iz članstva v nadzornem 
svetu družbe in jim je na tej podlagi mandat 
prenehal z dnem 24. 10. 2012.

3. Imenovanje novih članov nadzornega 
sveta družbe.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina imenuje za nova člana 

nadzornega sveta družbe, predstavnika 
delničarjev, Dragan Isajlović in Elvir Žilić, 
z mandatom 4 leta, od 25. 10. 2012 dalje.

3.2. Skupščina se seznani z novim čla-
nom nadzornega sveta, predstavnikom de-
lavcev.

4. Razširitev dejavnosti družbe TIB 
TRANSPORT, d.d.

Predlog sklepa:
Skupščina sprejme razširitev dejavno-

sti družbe TIB TRANSPORT d.d., skladno 
s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem 
sprejme spremembo 2. Točke statuta druž-
be.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da 
skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela 
čistopis statuta.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na 

skupščini najmanj 3 delovne dni pred skli-
cano sejo skupščine.

Prijava mora prispeti na naslov družbe 
najkasneje do 22. 10. 2012; prijavo je mo-
goče poslati s priporočeno pošto, s tele-
gramom na naslov družbe ali pa po faksu 
05/70-40-159.

V prijavi je obvezno navesti ime in pri-
imek oziroma firmo delničarja, sedež ozi-
roma naslov delničarja ter število delnic, ki 
jih ima delničar. V prijavi je možno navesti 
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov 
naslov.

Pooblaščenci, ki zastopajo več delni-
čarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh 
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi 
podatki. Pisna potrdila o zastopanju mo-
rajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob 
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine 
družbe.

Gradivo
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpo-

gled na sedežu družbe TIB TRANSPORT, 
d.d., v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splo-
šno upravni službi, in sicer vsak delovni 
dan, med 10. in 12. uro, od dneva objave 
sklica skupščine do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napo-

vedani uri ne bo sklepčna (15 % osnovnega 
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skla-
du z določili istega dne, ob 12. uri, na istem 
naslovu in z istim dnevnim redom.

TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica  
direktor  

Danilo Štemberger

 Ob-4193/12
Uprava s soglasjem nadzornega sveta 

na podlagi 78. člena Statuta delniške druž-
be sklicuje

14. skupščino
delniške družbe Pomin, družba 
pooblaščenka d.d. Ljubljana,

ki bo 26. 10. 2012, ob 8. uri, v prostorih 
družbe Letališka c. 27A, Ljub ljana.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške druž-

be, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev 
z dnevnim redom.

Predlog sklepa št. 1/1: Skupščina družbe 
ugotavlja, da je prisotnih... % glasov zasto-
panega osnovnega kapitala, kar pomeni, da 
je skupščina sklepčna.

Predlog sklepa št. 1/2: Skupščina se se-
znani z dnevnim redom.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/1: Za predsednika 

skupščine se izvoli Jože Valenčič.
Za preštevalca glasov se imenuje: Ke-

jžar Igor.
Skupščini družbe prisostvuje notarka 

mag. Nina Češarek.
3. Predložitev, letnega poročila, in poro-

čila nadzornega sveta za Pomin, Poobla-
ščenka d.d.

Skupščina družbe se seznani s pisnim 
poročilom nadzornega sveta z dne 14. 9. 
2012, ki se nanaša na preveritev poročila 
o poslovanju družbe za leto 2011 in raču-
novodskimi izkazi družbe za poslovno leto 
2011.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobič-
ka za leto 2011.

Predlog sklepa 4/1:
Na podlagi sprejetega letnega poro-

čila se ugotovi: bilančni dobiček za leto 

2011 po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 
164.805,20 EUR.

O bilančnem dobičku v višini 
164.805,20 EUR bo odločeno v naslednjih 
letih.

5. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa 5/1: Skupščina potrjuje 
in odobri delo uprave in nadzornega sveta 
družbe v poslovnem letu 2011 in jima pode-
ljuje razrešnico.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta 6/1:
Za člane nadzornega sveta se za čas 

4 let izvolijo: Milan Zabukovec, Zdenka Šte-
pec in Janez Mertelj.

7. Informacija o poslovni politiki, poslih 
in gospodarskem načrtu družbe v letu 2012.

Uprava podaja informacijo o poslovni po-
litiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe 
v letu 2012.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
imenskih in prinosniških delnic, njihovi poo-
blaščenci in zastopniki. Delničarji prinosni-
ških delnic, se lahko udeležijo skupščine ter 
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini 
s pogojem, da pridobijo potrdilo o imetništvu 
na zadnji dan roka za deponiranje delnic, to 
je po stanju 10. dan pred skupščino. KDD 
delničarju izda potrdilo o imetništvu delnic, 
ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred 
zasedanjem skupščine, družbi in ga uporabi 
za udeležbo na skupščini. Delničar prino-
sniških delnic, izvršuje glasovalno pravico 
v skladu z 89. členom Statuta družbe. Pravi-
co udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji imenskih 
delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki 
so najmanj 10 dni pred zasedanjem skupšči-
ne vpisani v delniško knjigo ali družbi doka-
žejo imetništvo imenskih delnic po stanju 10. 
dan pred zasedanjem skupščine in najkasne-
je 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno 
prijavijo udeležbo na skupščini.

Pooblastila za zastopanje na skupščini 
morajo biti pisna.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe, na Le-
tališki c. 27A, Ljub ljana, vsak delovni dan 
v tednu, med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe 
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo 
s podpisom potrdili svojo prisotnost.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne 
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge 
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi 
sklica na naslov družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen, 
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri 
v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. 
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne 
glede na višino zastopanega kapitala.

Pomin, družba pooblaščenka d.d.  
Ljubljana  

uprava  
Vojko Reven, univ. dipl. inž.

 Ob-4194/12
Direktor družbe s soglasjem nadzornega 

sveta na podlagi 7.3. točke Statuta delniške 
družbe Minervo d.d., Ljub ljana, sklicuje

18. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, dne 26. 10. 2012, ob 7.30, 
v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka 
c. 27A, Ljub ljana.
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Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, 

ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnev-
nim redom in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1/1: Skupščina druž-
be ugotavlja, da je prisotnih... % glasov za-
stopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, 
da je skupščina sklepčna.

Predlog sklepa št. 1/2: Skupščina se se-
znani z dnevnim redom.

Skupščini družbe prisostvuje notarka 
mag. Nina Češarek.

Predlog sklepa št. 1/3: Za preštevalca 
glasov se imenuje: Jože Valenčič.

2. Predložitev mnenja revizorja, letnega 
poročila, in poročila nadzornega sveta za 
Minervo d.d. Ljub ljana.

Skupščino družbe se seznani s pisnim 
poročilom nadzornega sveta z dne 14. 9. 
2012, ki se nanaša na preveritev poročila 
o poslovanju družbe za leto 2011, z revidi-
ranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim 
poročilom uprave družbe za poslovno leto 
2011.

3. Predložitev mnenja revizorja, letnega 
poročila in poročila nadzornega sveta za 
skupino Minervo d.d. Ljub ljana.

Skupščino družbe se seznani s pisnim 
poročilom nadzornega sveta z dne 14. 9. 
2012, ki se nanaša na preveritev poročila 
o poslovanju skupine Minervo d.d. Ljub ljana 
za leto 2011, z revidiranimi konsolidiranimi 
računovodskimi izkazi in Poslovnim poroči-
lom uprave skupine Minervo d.d. Ljub ljana 
za poslovno leto 2011.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2011 in podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 1/4:
Na podlagi sprejetega letnega poročila 

se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2011 po 

stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 
1.772.908,27 EUR.

O bilančnem dobičku v višini 
1.772.908,27 EUR bo odločeno v nasle-
dnjih letih.

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta družbe v poslovnem 
letu 2011 in jima podeljuje razrešnico.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa št 1/5: Na predlog nad-
zornega sveta se za revizijo poslovanja 
družbe Minervo d.d. Ljub ljana in za skupino 
Minervo d.d. za leto 2012 imenuje revizijska 
hiša, Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slo-
venska ul. 30, 2000 Maribor.

6. Imenovanje nadzornega sveta druž-
be.

Predlog sklepa št. 1/6: Na predlog nad-
zornega sveta se v nadzorni svet, za čas 
4 let zaradi prenehanja mandata z dne 
10. 1. 2013 od 10. 1. 2013 dalje imenujejo: 
Igor Kejžar, Jože Valenčič, Janez Mertelj, 
Stjepan Žganec.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev v nadzorni svet zaradi prenehanja 
mandata dne 10. 1. 2013 z dnem 10. 1. 
2013 imenoval Pajtak Vladimira in Đurano-
vić Vojina: kot predstavnika delavcev.

Predlog sklepa št: 2/6: Skupščina druž-
be za dobo 4 let izvoli za predsednika skup-
ščine Kejžar Igorja za namestnika pa Va-
lenčič Jožeta.

7. Informacija o poslovni politiki, poslih 
in gospodarskem načrtu družbe v letu 2012.

Uprava podaja informacijo o poslovni 
politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu 
v letu 2012.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila za zastopanje na skupščini morajo 
biti pisna.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji, 
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do 
vključno 23. 10. 2012 pisno prijavijo svo-
jo udeležbo na sedežu družbe v Ljub ljani, 
Letališka c. 27A, in so vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine. Pooblastila za zastopanje se 
ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe – tajni-
štvo, na Letališki c. 27A, Ljub ljana, vsak 
delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi 
razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi 
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer 
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vloži-
jo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga 
v 7 dneh po objavi sklica skupščine na 
upravo družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen 
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi 
istega dne ob 8.30, v istem prostoru, z ena-
kim dnevnim redom. Na tem zasedanju se 
bo veljavno odločalo ne glede na višino 
zastopanega kapitala.

Minervo d.d., Ljubljana  
direktor  

Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.

 Ob-4208/12
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe 

LAMETA, delniške družbe pooblaščen-
ke, d.d., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 
Jesenice, in na osnovi sklepa nadzornega 
sveta družbe, sklicuje uprava družbe

8. skupščino družbe
Skupščina bo dne 23. 10. 2012, ob 

11. uri, na sedežu družbe Lameta, d.d., C. 
Borisa Kidriča 44, Jesenice, v sejni sobi 
družbe Acroni.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine in prešteval-

ca glasov se na predlog uprave imenuje 
Gorazd Podbevšek.

Seji skupščine prisostvuje vabljena no-
tarka notarka mag. Karin Schöffmann.

Obrazložitev: Za uspešno in zakonito 
vodenje skupščine je potrebo izvoliti de-
lovne organe, ki pa na vsebinsko odločanje 
nimajo vpliva.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom LAMETA, delniška družba poobla-
ščenka d.d. za poslovni leti 2010 in 2011 ter 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu za omenjeno poslovno obdobje.

Predlog sklepa št. 2:
2.a) Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom LAMETA, delniška družba poobla-
ščenka d.d. za leto 2010.

2.b) Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom LAMETA, delniška družba poobla-
ščenka d.d. za leto 2011.

2.c) Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu družbe za nji-
hovo delo v poslovnih letih 2010 in 2011.

2.d) Celotni čisti dobiček poslovnega 
leta 2010 v višini 21.587,75 EUR se na-

meni pokrivanju prenesene izgube iz pre-
teklih let.

2.e) Celotna izguba poslovnega leta 
2011 v višini 14.392,25 EUR se saldira 
z izgubo, ki je nastala ob prodaji deleža 
v družbi SIJ.

Obrazložitev: Na podlagi preveritve le-
tnega poročila za leto 2010 in računovod-
skih izkazov s pojasnili je Nadzorni svet na 
seji dne 8. 6. 2011 soglasno potrdil letno 
poročilo družbe o poslovanju v letu 2010 
in predlagano razporeditev dobička. Na 
enak način je nadzorni svet na seji dne 
13. 6. 2012 obravnaval in potrdil tudi poslov-
no poročilo za leto 2011.

3. Določitev višine nagrade za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa št. 3:
3.a) Skupščina družbe se strinja, da 

se osmim članom nadzornega sveta iz-
plača nagrada v skupnem neto znesku 
3.350,00 EUR za poslovno leto 2010 (bruto 
4.467,00 EUR). Nagrada članom nadzorne-
ga sveta in predsedniku nadzornega sveta 
se deli v razmerju 1:1,375.

3.b) Skupščina družbe se strinja, da 
se devetim članom nadzornega sveta iz-
plača nagrada v skupnem neto znesku 
4.650,00 EUR za poslovno leto 2011 (bruto 
6.200,00 EUR). Nagrada članom nadzorne-
ga sveta in predsedniku nadzornega sveta 
se deli v razmerju 1:1,3.

Obrazložitev: Poslovni rezultat družbe za 
leto 2010, kljub splošni krizi in padanju del-
niških tečajev, izkazuje dobiček, poleg tega 
pa so člani NS za svoje delo kazensko od-
govorni in za povzročeno škodo odgovarjajo 
tudi s svojim premoženjem, zato je predlog 
za nagrado, ki je po višini enaka nagradam 
iz preteklih let, utemeljen. Povečanje zneska 
nagrade članom NS za leti 2011 gre tudi 
na račun povečanega števila (dopolnjene-
ga) članov.

Gradiva, o katerih bo odločala skupščina 
družbe, vključno z letnim poročilom za leti 
2010 in 2011, so delničarjem na razpolago 
in vpogled na naslovu Cesta Borisa Kidriča 
44, Jesenice, od 23. 9. 2012 dalje, vsak 
delovni dan, od 11. do 12. ure, v pisarni sin-
dikata SKEI, ki se nahaja ob glavnem vhodu 
družbe Acroni.

Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci. 
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na 
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti 
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poo-
blaščenci, ki bodo vsaj 3 (delovne) dni pred 
napovedano skupščino pisno prijavili svojo 
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani 
v delniški knjigi po stanju na zadnji dan 
prijave.

Delničarje pozivamo, da najkasne-
je v roku 8 dni po objavi sklica skupščine 
upravi družbe podajo morebitne naspro-
tne predloge sklepov k posameznim točkam 
dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki 
in obrazloženi.

Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne 
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne, ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju 
bo skupščina družbe veljavno odločala ne 
glede na višino zastopanega kapitala.

LAMETA, d.d.  
Ludvik Bergles, direktor
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 Ob-4209/12
Na podlagi 6. člena Statuta delniške 

družbe MDS IT d.d., Ljub ljana, Leskoškova 
cesta 9e, uprava družbe sklicuje

19. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,

ki bo dne 22. 10. 2012 ob 9. uri, na sede-
žu Notarke Marine Ružič Tratnik, na naslovu 
Šmartinska cesta 111 v Ljub ljani.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red in predloge sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih 
organov:

Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imeno-

vanje organov skupščine:
a. Predsednik skupščine: Gregor Kam-

pjut.
b. Preštevalka glasov: Bernarda Vrbnjak.
c. Ugotovi se prisotnost vabljene notar-

ke.
2. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa:
Pod točko 4.3. Statuta družbe se spre-

meni celotno besedilo in se po novem glasi: 
Upravo družbe sestavljata do dva člana. 
Vsak od njiju zastopa družbo samostojno. 
Mandat članov uprave traja 3 (tri) leta z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Predlagatelj skupščinskih sklepov 
k vsem točkam dnevnega reda skupščine 
je uprava.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo 
obrazložitvijo je delničarjem na vpogled 
na sedežu družbe, Leskoškova cesta 9e, 
1000 Ljub ljana, vsak delovni dan od 10. do 
12. ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlo-
gi sklepov skupščine, navedbo predlagate-
ljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji 
brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnje-
ga stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe ure-
sničuje svojo pravico do obveščenosti iz pr-
vega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi 
delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda v skladu s prvim 
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za 
dodatno točko dnevnega reda lahko delni-
čarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni 
po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
zakonsko določen način le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu organa vodenja ali nadzo-
ra in da bo delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Volilne-
ga predloga delničarja za volitve članov 
nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. 
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani 
v navedenem roku sedmih dni in so dani 
najpozneje na sami skupščini, se obravna-
vajo na sami skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne 
pravice na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in 
uresničevanja glasovalne pravice ima-
jo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev konec četr-
tega dne pred zasedanjem skupščine, to 

je 18. 10. 2012 (presečni dan) in ki svojo 
udeležbo na skupščini prijavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred skupščino.

Uprava MDS IT d.d.
direktor Matjaž Bavdek

 Ob-4223/12
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Me-

nina, pro izvodnja pogrebne opreme, d.d., 
Kamnik (v nadaljevanju »družba«), uprava 
družbe sklicuje

22. skupščino delničarjev
družbe Menina, d. d., Kamnik,

ki bo dne 25. 10. 2012, ob 13. uri, na se-
dežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Redno zmanjšanje osnovnega kapita-

la po 372. členu ZGD-1.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se zmanj-

ša z zneska 4.243.531,96 EUR za znesek 
681.336,40 EUR, tako da po zmanjšanju 
znaša 3.562.195,56 EUR. Zmanjšanje 
osnovnega kapitala se izvede, ker druž-
ba glede na obseg poslov, ki jih opravlja, 
ne potrebuje osnovnega kapitala v sedanji 
višini.

b) Zaradi zmanjšanja osnovnega ka-
pitala se pripadajoči znesek vsake izmed 
izdanih 50.846 navadnih prosto prenoslji-
vih imenskih kosovnih delnic zmanjša iz 
83,46 EUR na 70,06 EUR.

c) Plačila delničarjem bodo opravljena po 
izteku roka iz drugega odstavka 375. člena 
ZGD-1, skladno z likvidnostjo družbe.

d) Skupščina družbe nalaga in poobla-
šča upravo in nadzorni svet, da izvedeta vse 
potrebne postopke in sprejmeta vse potreb-
ne sklepe za realizacijo sklepa o zmanjšanju 
osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča 
nadzorni svet, da ustrezno spremeni Sta-
tut družbe zaradi uskladitve s tem sklepom 
skupščine.

Obrazložitev:
Osnovni kapital je smiselno zmanjša-

ti, ker družba glede na obseg poslov, ki 
jih opravlja, ne potrebuje osnovnega ka-
pitala v sedanji višini. Zaradi zmanjšanja 
osnovnega kapitala se pripadajoči znesek 
vsake izmed delnic zmanjša, število del-
nic pa ostane nespremenjeno. Zmanjšanje 
osnovnega kapitala se izvede po rednem 
postopku.

3. Seznanitev z odstopom članice nad-
zornega sveta in imenovanje novega člana 
nadzornega sveta – predstavnika delničar-
jev.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-
dnjega sklepa:

Skupščina se seznani, da je na podlagi 
podane odstopne izjave Jani Kern Jeras 
prenehala funkcija članice nadzornega sve-
ta in namestnice predsednika nadzornega 
sveta.

Za novega člana nadzornega sveta 
– predstavnika delničarjev – se od dneva 
zasedanja te skupščine pa do vključno 6. 8. 
2013 imenuje Matej Jančar, roj. 7. 5. 1969 
v Ljub ljani, stanujoč Cesta treh talcev 10, 
Kamnik.

Obrazložitev:
Predlagani član nadzornega sveta je po 

izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist 
in ima 16 let delovnih izkušenj. Zaposlen je 
v Factor banki d. d. in ni član nadzornega 
sveta v nobeni drugi družbi.

Sklic skupščine je objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani 
družbe http://www.menina.si/.

Gradivo za skupščino je delničarjem na 
vpogled v tajništvu družbe Menina, d. d., 
Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 
3, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času 
od dneva objave sklica do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

Delničar lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki sporoči predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 in 301. člena ZGD-1, 
s predlogom, da se ti objavijo, le, če bo 
delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine družbi poslal predlog za obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1 oziroma 
301. členom ZGD-1.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda 
v pisni obliki in s predloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ozi-
roma obrazložitev točke dnevnega reda, če 
skupščina ne sprejme sklepa.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka 
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja 
skupščine se lahko udeležijo in na njej odlo-
čajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
ali zakoniti zastopniki, katerih pisna prija-
va udeležbe na skupščini prispe na sedež 
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem 
skupščine, in ki so imetniki delnic, vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, tj. 21. 10. 2012 (pre-
sečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra. Pooblaščenec delničarja mora 
najkasneje pred začetkom zasedanja skup-
ščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane 
shranjeno pri družbi.

Menina d. d., Kamnik
Uprava

Št. 5/12 Ob-4228/12
V skladu z določili 28., 29. in 31. čle-

na Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na 
podlagi sklepov Nadzornega sveta družbe 
z dne 6. 9. 2012 in 18. 9. 2012 sklicuje 
Uprava družbe

39. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 22. 10. 2012 ob 
11. uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni 
sobi 607/VI, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-
sednika, imenovanje notarja, preštevalca 
glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem 
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine, imenuje notarja, prešteval-
ca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme 
dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja 
skupščine.

2. Imenovanje neodvisnega revizorja za 
poslovno leto 2012.

Predlog sklepa:
1. Za revizorja računovodskih izkazov 

za poslovno leto 2012 se na predlog Nad-
zornega sveta družbe imenuje revizijska 
družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljub ljana.
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2. S tem sklepom se nadomesti sklep 
(št. 5) o imenovanju revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2012, sprejet 
na 38. zasedanju skupščine Zavarovalnice 
Maribor d.d. dne 6. 7. 2012, ki se razveljavi.

3. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. 
Pravico do udeležbe in glasovanja na skup-
ščini imajo delničarji, ki bodo na dan 18. 10. 
2012 vpisani v delniško knjigo ZM d.d.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti 
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti 
najpozneje štiri dni pred zasedanjem skup-
ščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., 
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 
Maribor.

Družba bo upoštevala pisne prijave, ki 
bodo prispele do 18. 10. 2012, oziroma 
bodo tega dne poslane s priporočeno po-
šiljko.

Za udeležbo na skupščini se poobla-
ščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga 
ravno tako posredujejo naslovu družbe do 
18. 10. 2012, oziroma ga tega dne pošljejo 
s priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na 
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom 
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na 
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom se-
znama prisotnih delničarjev potrdijo svojo 
prisotnost na skupščini.

Gradiva
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi 

sklepov za skupščino družbe, je na vpogled 
v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI, 
vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od 
dneva objave sklica skupščine do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje 

en glas.
Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z re-

dno pošto ali preko elektronske pošte ali 
s faksiranim sporočilom. V takem primeru 
mora biti za veljavnost glasovanja o predla-
ganih sklepih nedvoumno ugotovljena iden-
titeta delničarja, pisno sporočilo o glasova-
nju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje 
dan pred zasedanjem skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 

v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine, 
to je do 28. 9. 2012.

Predlogi delničarjev
Morebitne predloge sklepov k točkam 

dnevnega reda, naj delničarji, kolikor želijo, 
da bodo ti objavljeni, sporočijo upravi druž-
be pisno, z obrazložitvijo v sedmih dneh 
po objavi sklica v Uradnem listu Republike 
Slovenije, to je do 28. 9. 2012.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-

na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 
12. uri. V tem primeru bo skupščina sklep-
čna ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Zavarovalnica Maribor d.d.
Uprava družbe
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SV 874/12 Ob-4187/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič 
iz Kranja, opr. št. SV 874/12 z dne 13. 9. 
2012, je trisobno stanovanje, št. 2, ki se 
nahaja v pritličju stavbe Cesta Staneta Ža-
garja 31 A, 4000 Kranj, s številko stavbe 
32, v k.o. Primskovo (2120-32), stoječe na 
parc. št. 229/4, k.o. 2120 Primskovo, v lasti 
Namke Bajrić, Cesta Staneta Žagarja 31 A, 
4000 Kranj, do celote, na podlagi prodajne 
pogodbe z dne 13. 7. 1992, št. 0/VI/Č-1066, 
zastavljeno v korist upnice Posojilnice-bank 
Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadru-
ga z omejenim jamstvom (Kreditbank Lu-
dmannsdorf-Keutschach-Schiefling, Regi-
strierte Genossenschaft mit Beschränkter 
Haftung), Bilčovs 33 A, A-9072 Ludmann-
sdorf, Republika Avstrija, z enolično iden-
tifikacijsko številko: 1868063000, za zava-
rovanje denarne terjatve 90.000,00 EUR, 
z letno pogodbeno obrestno mero, ki je 
vezana na 6-mesečni Euribor, s pribitkom 
v višini 3,50 %, z ostalimi pp., z zapadlostjo 
zadnje anuitete dne 10. 8. 2027, z zamudni-
mi obrestmi 5 % p.a., z možnostjo odpoklica 
zavarovane terjatve.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 2/2005 Os-4076/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah, opr. št. In 2/2005 
z dne 7. 1. 2005, je na podlagi rubežne-
ga zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. 
IZV 7/2005 z dne 20. 2. 2006, bila nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je stanovanje, št. 46, v VII. nadstropju sta-
novanjske hiše, na Jesenicah, Tavčarjeva 8, 
v skupni izmeri 56,32 m2, ki obsega kuhinjo 
15,09 m2, sobo 15,41 m2, sobo 12,42 m2, 
hodnik 7,66 m2, sanitarije 3,53 m2 in druge 
prostore 2,27 m2, last dolžnika MAG Gra-
dnje d.o.o., Tavčarjeva 8, Jesenice, zaru-
bljena v korist upnika RS Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava RS, urad Kranj, za-
radi izterjave 152.982,91 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 4. 9. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

VL 148223/2011 Os-4045/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika UKC Ljub ljana, Zaloška 
cesta 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Mojca 
Drol, Zaloška cesta 2, Ljub ljana, proti dol-
žniku Jaku Bajcar, Tavčarjeva ulica 1, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odv. Franc Pance, Ci-
ril-Metodov trg 3, Ljub ljana, zaradi izterjave 
279,16 EUR, sklenilo:

dolžniku Jaku Bajcar, Tavčarjeva ulica 1, 
Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Franc Pance, Ciril-Metodov trg 3, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 10. 7. 2012

P 84/2010 Os-2544/12
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni 

sodnici Darji Morelj v pravdni zadevi tožeče 
stranke: 1. Vesna Bursy, Trnje 98, Pivka in 
2. Jožef Zorman, Trnje 107, Pivka, ki ju oba 
zastopa Miran Škrinjar, odvetnik v Postojni, 
zoper toženo stranko: 1. Franca Zorman, 5 
Jason Crt Donvale 3111 Melburn, Avstralija, 
2. Marka Slavec, Trnje 3/a, Pivka, 3. Sta-
nislava Smrdelj, Trnje 80, Pivka, 4. Janjo 
Zorman Cof, Virlog 27, Škofja Loka in 5. Ro-
mana Zorman, Kebetova 42, Ljub ljana, ki ju 

oba zastopa Luka Vižitin, odvetnik v Ljub-
ljani, zaradi izključene lastninske pravice in 
podrejeni tožbeni zahtevek zoper 1. toženca 
zaradi solastninske pravice (vrednost spor-
nega predmeta: 1.500,00 EUR v obeh pri-
merih), izven naroka 3. maja 2012 sklenilo:

prvo toženi stranki Francu Zormanu, ro-
jenemu 5. 12. 1924, stanujočemu v Avstra-
liji, 5 Jason Crt Donvale, 3111 Melbourne, 
se postavi začasna zastopnica odvetnica 
Anica Posega Čeč, Ulica 1. maja 2, 6230 
Postojna.

Začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonite 
zastopnice.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo 
toženo stranko vse dotlej, dokler tožena 
stranka ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 3. 5. 2012

I 395/2004 Os-4024/12
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah 

je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne 
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, zoper dolžnika Franca Brence, po zača-
snem zastopniku odv. Primožu Poklič, Celj-
ska cesta 2, Slovenske Konjice, zaradi izter-
jave 683,05 EUR, dne 28. 8. 2012, sklenilo:

dolžniku Francu Brence, rojenemu 27. 2. 
1966, brez prijavljenega stalnega prebivali-
šča, se postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Primož Poklič, Celjska cesta 2, Slo-
venske Konjice.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah  
dne 28. 8. 2012

I 802/2006 Os-4025/12
Okrajno sodišče v Slovenski Konjicah 

je v izvršilni zadevi upnika Aleasing, d.o.o., 
Vrunčeva 1, Celje, ki ga zastopa odvetnik 
Matjaž Jugovec mag., Partizanska 13/a, 
Maribor, zoper dolžnika Dragana Trajković, 
ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik 
Primož Poklič, Celjska cesta 2, Slovenske 
Konjice, zaradi izterjave 1.551,75 EUR, dne 
28. avgusta 2012, sklenilo:

dolžniku Draganu Trajkoviću, rojenemu 
17. 9. 1949, brez prijavljenega stalnega pre-
bivališča, se postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Primož Poklič, Celjska cesta 2, Slo-
venske Konjice.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 28. 8. 2012

Objave sodišč

Oklici dedičem

I D 135/2012 Os-4086/12
V zapuščinskem postopku, ki se 

vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, 
po dne 31. 12. 2011 umrlem Karolu Kovači-
ču, sinu Adolfa, roj. 4. 10. 1934, upokojencu, 
drž. RS, vdovcu, nazadnje stan. Bistrica ob 
Dravi, Vorohova ulica 2, pridejo v poštev 
kot dediči po zapustniku tudi: potomci zap. 
pokojnega sina Janka Kovačiča, in sicer De-
rek, Karin, Tansy in Kurt, ki po podatkih sodi-
šča živijo nekje v Kanadi, neznanih priimkov 
in naslovov.

Sodišče zato poziva zap. nečake Dere-
ka, Karin, Tansy in Kurta neznanih priimkov 
in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 3. 9. 2012

D 355/2010 Os-4044/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 10. 4. 1959 umrli Zupan Mariji, 
rojeni 2. 5. 1900, nazadnje stanujoči Gorju-
še št. 32, Bohinjska Bistrica.

Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih 
poziva, da v roku enega leta od objave tega 
oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo 
odločeno na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 8. 2012

Oklici pogrešanih

N 47/2012 Os-3779/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca: Rudolfa Cergolja, pok. Franca, 
zadnje znano bivališče Tatre 17, p. Obrov, 
za mrtvega.

O pogrešanem Rudolfu Cergolju, pok. 
Franca, je znano le to, da je njegovo zadnje 
bivališče bilo na Tatrah, št. 17, p. Obrov, ter 
da je lastnik nepremičnin v k.o. Tatre. Po po-
datkih Župnije Prem izhaja, da je na naslo-
vu, Tatre št. 17, najprej živela družina Ivan-
čič, nato družina Dujmovič, nikoli pa družina 
Cergolj. Drugih podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, poziva-
mo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani, v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012
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N 48/2012 Os-3781/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca: Ivana Černetiča, pok. Andreja, 
zadnje znano bivališče Brezovo Brdo 12, p. 
Obrov, za mrtvega.

O pogrešanem Ivanu Černetiču, pok. An-
dreja je znano le to, da je njegovo zadnje 
bivališče bilo na Brezovem Brdu, št. 12, p. 
Obrov, ter da je lastnik nepremičnin v k.o. 
Tatre. Po podatkih Župnije Prem izhaja, da 
je na naslovu Brezovo Brdo, št. 12, živela 
družina Dodič po domače „Staršinovi“, ni-
koli pa družina Černetič. Drugih podatkov 
o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, 
vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem ude-
ležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, 
pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanca razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 49/2012 Os-3782/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca: Andreja Filipčiča, pok. Andreja, 
zadnje znano bivališče Tatre 39, p. Obrov, 
za mrtvega.

O pogrešanem Andreju Filipčiču, pok. 
Andreja, je znano le to, da je njegovo za-
dnje bivališče bilo na Tatrah 39, p. Obrov, 
ter da je lastnik nepremičnin v k.o. Tatre. Po 
podatkih Župnije Prem izhaja, da v družin-
skih knjigah za hišno številko Tatre 39, po 
domače „Lač“, ni nobenih podatkov. Drugih 
podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, 
vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem ude-
ležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, 
pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanca razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 50/2012 Os-3783/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Repu-
blike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti za-
stopnik Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi 
razglasitve nasprotnega udeleženca: Josi-
pa (Jakoba) Filipčiča, pok. Ivana, zadnje 
znano bivališče Tatre 32/53, p. Obrov, za 
mrtvega.

Pogrešani Josip (Jakob) Filipčič, pok. 
Ivana, je bil rojen 28. 7. 1889, očetu Ivanu in 
materi Uršuli, roj. Ivančič. Na naslovu Tatre 
32 (stara h. št. 17) je živela družina Filipčič, 
po domače „Lukovc“. Josip (Jakob) Filipčič 
se je odselil v Ameriko. Drugih podatkov 
o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, 
vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem ude-
ležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, 
pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 

sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanca razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 51/2012 Os-3784/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Repu-
blike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti za-
stopnik Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi 
razglasitve nasprotnega udeleženca: Ivana 
Gustinčiča, pok. Antona, zadnje znano biva-
lišče Tatre 27, p. Obrov, za mrtvega.

Pogrešani Ivan Gustinčič, pok. Antona, je 
bil rojen 2. 9. 1893, očetu Antonu in materi 
Mariji, roj. Jagodnik. Ivan Gustinčič se je 
dne 19. 8. 1918 poročil z Ivano, roj. Mršnik, 
katerima se je v zakonu dne 5. 3. 1920 rodil 
sin Janez, ki pa je umrl 7. 3. 1920. Nasprotni 
udeleženec se je z družino odselil v Ameri-
ko. Drugih podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, poziva-
mo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani, v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 52/2012 Os-3785/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo Republike Sloveni-
je, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razgla-
sitve nasprotnega udeleženca: Jakoba Gu-
stinčiča, pok. Jurija, zadnje znano bivališče 
Brezovo Brdo 7, p. Obrov, za mrtvega.

Pogrešani Jakob Gustinčič, pok. Jurija, 
je bil rojen 14. 7. 1806, očetu Juriju in ma-
teri Heleni, roj. Debeljak. Njegovo zadnje 
znano bivališče je bilo na Brezovem Brdu 7, 
po domače „Jurjuci“. Drugih podatkov o po-
grešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, poziva-
mo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani, v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 53/2012 Os-3786/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Repu-
blike Slovenije, ki jo zastopa zakoniti za-
stopnik Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi 
razglasitve nasprotne udeleženke: Helene 
Mahne, roj. Černetič, roj. 19. 8. 1853, zadnje 
znano bivališče Tatre 47, p. Obrov, za mrtvo.

Pogrešana Helena Mahne, roj. Černetič, 
je bila rojena 19. 8. 1853, na Brezovem Brdu 
16, očetu Martinu. Helena Mahne se je dne 
18. 11. 1878 poročila z Matevžem Mahne-
tom, pok. Matevža, iz Tatr št. 8. V zakonu 
sta se jima rodila sin Ivan, roj. 7. 2. 1886, in 
sin Franc, roj. 21. 6. 1888. Pogrešanka je 
umrla maja, leta 1923, v bolnišnici v Trstu. 
Drugih podatkov o pogrešanki ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 

njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da 
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Se-
žani, v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 54/2012 Os-3787/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca Ivana Mahneta, pok. Blaža, 
zadnje znano bivališče Tatre 23, p. Obrov, 
za mrtvega.

O pogrešanem Ivanu Mahnetu, pok. Bla-
ža, je znano le to, da je njegovo zadnje 
bivališče bilo na Tatrah 23, p. Obrov, ter da 
je bil lastnik nepremičnin v k.o. Tatre. Po po-
datkih Župnije Prem izhaja, da je na naslovu 
Tatre 23 živela družina Ljubič, po domače 
„Gasar“. Drugih podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, poziva-
mo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani, v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 55/2012 Os-3788/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca Ivana Mahneta, pok. Franca, 
zadnje znano bivališče Tatre 1, p. Obrov, 
za mrtvega.

Pogrešani Ivan Mahne je bil rojen 18. 8. 
1902, na Tatrah 1, očetu Francu in materi 
Mariji, roj. Filipčič. Po poizvedbah pri Župni-
ji Pregarje je ugotoviti, da je bil na naslovu 
Tatre 1 (nova h. št. 39) družina Mahne, ka-
sneje Medved, po domače Mahneči. Drugih 
podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, poziva-
mo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani, v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 56/2012 Os-3789/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca: Ivana Mahneta, zadnje znano 
bivališče Tatre 3, p. Obrov, za mrtvega.

O pogrešanem Ivanu Mahnetu je znano 
le to, da je njegovo zadnje bivališče bilo 
na Tatrah 3, p. Obrov. Po podatkih Župnije 
Pregarje izhaja, da je na naslovu Tatre št. 3 
živela družina Filipčič, po domače „Mežnar“, 
nikoli pa družina Mahne. Drugih podatkov 
o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, poziva-
mo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
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v Sežani, v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

N 57/2012 Os-3790/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa zakoniti zastopnik 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca: Antona Margona, od Ivana, 
zadnje znano bivališče Tatre 34, p. Obrov, 
za mrtvega.

O pogrešanem Antonu Margonu, od Iva-
na, je znano le to, da je njegovo zadnje 
bivališče bilo na Tatrah št. 34, p. Obrov. Po 
podatkih Župnije Prem izhaja, da je na na-
slovu Tatre št. 34 živela družina Filipčič po 
domače „Stražar“, ne pa družina Margon. 
Drugih podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, poziva-
mo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani, v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 7. 2012

Kolektivni delovni spori

X Pd 252/2012 Os-4201/12
Delovno sodišče v Kopru na podlagi 

določb 51. člena Zakona o delovnih in so-
cialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004, 
v nadaljevanju: ZDSS-1) obvešča zainte-
resirane stranke, da je pri tem sodišču pod 
gornjo opravilno številko začet kolektivni 
delovni spor predlagateljev: 1. Drago Fra-
netič, Vremski Britof 10, Vremski Britof in 
2. Maksimiljan Prunk, Dolnje Vreme 33, 
Vremski Britof, ki ju oba zastopa Jurij Mu-
nih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotne-
ga udeleženca: Jadran trgovsko podjetje 
d.d., Partizanska cesta 69, Sežana, ki ga 

zastopa Dragan Sikirica, odvetnik v Seža-
ni, zaradi kršenja podjetniške kolektivne 
pogodbe in neskladja splošnega akta na-
sprotnega udeleženca z zakonom in kolek-
tivnimi pogodbami.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki 
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, 
o katerem se odloča, imajo možnost, da se 
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu 
naj prijavijo pisno v treh dneh od te objave, 
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku 
s pisno vlogo.

Poravnalni narok in prvi narok za glavno 
obravnavo je razpisan za 25. 10. 2012 ob 
13. uri v sobi 133/I Delovnega sodišča v Ko-
pru, Ferrarska ulica 9, Koper.

Obvestilo o začetku postopka je izobeše-
no na oglasni deski in objavljeno na spletni 
strani tega sodišča dne 13. 9. 2012.

Delovno sodišče v Kopru  
dne 13. 9. 2012

X Pd 616/2012 Os-4210/12
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani 

na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse 
zainteresirane stranke, da je uveden ko-
lektivni delovni spor med predlagateljem 
Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, 
Ljub ljana in nasprotnim udeležencem Repu-
blika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
2, Ljub ljana, zaradi neizplačila regresa za 
letni dopust.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki 
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, 
o katerem se odloča, imajo možnost, da se 
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena 
ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lah-
ko prijavijo ves čas postopka, na naroku 
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena 
ZDSS-1).

Prvi narok za glavno obravnavo razpisan 
na dan 21. 11. 2012, ob 8.30, soba št. 3/I, 
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, 
Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 17. 9. 
2012.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani  
dne 17. 9. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Banko Boštjan, Nadgoriška cesta 11, 
Ljubljana - Črnuče, zavarovalno polico, št. 
50500071867, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnl-329014

Burgar Marija, Liparjeva 33, Mengeš, za-
varovalno polico, št. 50500064003, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-329131

Holc Andrej, Rakovlje 17B, Braslovče, 
zavarovalno polico, št. 50500095583, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-329006

Jerkič Davor, Garibaldijeva ulica 12, Por-
torož - Portorose, zavarovalno polico, št. 
70000012183, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnn-329058

Planinšek Jožefa, Kolodvorska 9, Prager-
sko, zavarovalno polico, št. 50500106408, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnc-329069

Savić Duško, Polje, Cesta VI/28, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 0500078534, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnb-329074

Stijelja Milenka, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 50500085908, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnr-329129

Šobar Janko, Prigorica 110, Dolenja vas, 
zavarovalno polico, št. 70000038373, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-329055

Zavarovalno zastopanje Manca Žalar 
Kreslin s.p., Dolnja Bistrica 94, Črenšovci, 
zavarovalno polico, št. 1408609, avtomo-
bilska polica za avtomobillsko zavarovanje 
AO, izdala zavarovalnica Grawe zavaroval-
nica d.d. gnb-329128

Spričevala preklicujejo

Černe Lucija, Ruška cesta 71, Maribor, 
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Ket-
teja in Murna Ljubljana, izdano leta 2007. 
gnd-329043

Drole Ksenija, Dunajska 433, Ljubljana, 
spričevalo 1. razreda Glasbene šole Fran-
ca Šturma za klavir in nauk o glasbi za 2. 
razred Glasbene šole Franca Šturma v Lju-
bljani, oba izdana 26. 6. 1986. gnx-329027

Durjava Lana, Ob Bregu 28, Maribor, 
indeks, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana, 
leto izdaje 2003. gnq-329130

Fakin Tine, Pod gozdom 4, Ljubljana, 
indeks, št. 01001409, izdala Pedagoška fa-
kulteta. gnu-329126

Filipič Žiga, Gospodinjska ulica 20, 
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka 
Smrekarja v Ljubljani, izdano leta 2007. 
gnv-329075

Gmajner Sandra, Bojsno 46A, Globoko, 
indeks, izdala Višja strokovna šola Brežice. 
gno-329107

Halkić Denis, Zagata 1, Celje, spričevalo 
o končani OŠ Poljane v Ljubljani, izdano leta 
2000. gng-329115

Hribar Rosana, Črešnjice 108, Otočec, 
spričevala Glasbene šole Marjan Kozina 
Novo mesto, za klavir od 1. do 6. razreda, 

za kitaro od 1. do 4. razreda in nauk o glasbi 
od 1. do 6. razreda. gnw-329049

Japundža Zoran, Endliherjeva ulica 15, 
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ceneta 
Štuparja, izdano leta 2010. gns-329032

Jerala Andrej, Rašiška ulica 5, Ljubljana, 
indeks, št. 20060588, izdala Pravna fakulte-
ta v Ljubljani. gny-329097

Koželj Urška, Škoflekova ulica 8, Vojnik, 
preklic študentske izkaznice, št. 22090031, 
izdajateljica Fakulteta za šport v Ljubljani, 
objavljenega v Ur. l. RS, št. 83/11, po ozna-
ko GNR-323904. gno-329082

Maroh Vladimir, Mejna cesta 1A, Ptuj, 
spričevalo o končani OŠ Ivan Spolenak Ptuj, 
št. 657/85, izdano leta 1985. gni-329038

Mekinda Maja, Turšičeva ulica 4, Cer-
knica, indeks, št. 20050218, izdala Prav-
na fakulteta, Ljubljana, leto izdaje 2005. 
gne-329121

Mesarič Nadežda, Želimlje 94, Škoflji-
ca, indeks, št. 18080530, izdala Filozof-
ska fakultate, Ljubljana, leto izdaje 2008. 
gng-329119

Petrovčič Peter, Brezovica pri Borov-
nici 48, Borovnica, spričevalo o konča-
ni OŠ Ceneta Štuparja, izdano leta 1994. 
gnc-329123

Prodnik Luka, Godič 79F, Stahovi-
ca, indeks, št. 41080278, izdala Medicin-
ska fakultata v Ljubljani, leto izdaje 2008. 
gnq-329009

Rebek Luka, Slovenskogoriška cesta 30, 
Ptuj, indeks, št. 31080163, izdala Fakultata 
za farmacijo v Ljubljani, leto izdaje 2008. 
gno-329132

Regovec Florijan, Dole pri Polici 88, Gro-
suplje, diplomo Višje tehnične šole Maribor, 
smer kemija, izdana leta 1974. gnq-329105

Senica Matic, Mladinska ulica 4a, Vuze-
nica, indeks, št. 18051097, izdala Filozofska 
fakulteta. gni-329088

Törner Tina, Kolodvorska ulica 10, 
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Tone-
ta Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2009. 
gnc-329094

Vučić Dejan, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, indeks, št. 12130263606, izdala ŠCPET, 
Ljubljana, leto izdaje 2008. gnh-329118

Drugo preklicujejo

Albin Kozmus s.p., Log pri Vrhovem 20, 
Radeče, licenco, št. 007160/003, registrska 
številka CE 14-14 V. gnd-329068

Aleksander Puš s.p., Radohova vas 11, 
Šentvid pri Stični, dovolilnico za prevoz bla-
ga v mednarodnem prometu za Bosno in 
Hercegovino za prevoz v tretje države, št. 
S002455, izdala OZS. gnr-329108

Alič Janez, Trata 15, Škofja Loka, štu-
dentsko izkaznico, št. 63090063, izdala Fa-
kulteta za računalništvo in informatiko, Uni-
verza v Ljubljani. gno-329057

Anton Grm s.p., Polajna 4, Stranice, li-
cenco, št. 007845/005, za vozilo MAN, regi-
strska številka CE J0-450. gne-329067

Avtoprevoznik Janez Trelc s.p., Ilovka 
5A, Kranj, licenco, za vozilo mercedes vito, 

št. 007141/002, reg št. KR 60-41 K, izdala 
Obrtna zbornica Slovenije. gnt-329106

Avtoprevozništvo Dacar Anton s.p., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, licenco, številka 
008545/002, za tovorno vozilo – volvo, regi-
strska številka KR U1 570, serijska številka 
O 0306108. gnk-329111

Avtoprevozništvo Debevc Vilko s.p,, Slo-
venska vas 1D, Pivka, potrdilo za voznika, 
izdano na ime Refik Karajković, veljavno 
od 10. 9. 2011 do 26. 11. 2012, izdajatelji-
ca Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, 
št. 007515/SŠD51-2-4555/2011, leto izdaje 
2011. gng-329090

Begeš Lea, Podkoren 74g, Kranjska 
Gora, študentsko izkaznico, št. 21110292, 
izdala Fakulteta za družbene vede. 
gnu-329076

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska 
Gora, dovolilnice za Belorusijo, št. 2553925, 
Ukrajino, št. 2582557, in Rusijo tranz., št. 
0537615. gns-329028

Breskvar Katarina, Cesta v Ko-
stanj 118, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 22100143, izdala Fakulteta za šport. 
gnw-329099

Brodnjak Simon, Zgornja Hajdina 56, 
Hajdina, študentsko izkaznico, št. 31110014, 
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. 
gnd-329122

Bürgermeister Majda, Ravenska vas 57, 
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 
19411723, izdala Ekonomska fakulteta Lju-
bljana. gnm-329059

Celec Jernej, Ulica Vinka Megle 6, 
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 
41050141, izdala Medicinska fakulteta v Lju-
bljani. gnz-329071

Čas Vita, Ljubljanska cesta 21E, Ka-
mnik, študentsko izkaznico, št. 41050189, 
izdala Medcinska fakulteta v Ljubljani. 
gnd-329072

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, 
potrdilo za voznika tujca Seada Mustafić, 
veljavno do 17. 10. 2012, izdajateljica Obr-
tna zbornica Slovenije, št. 006986/AD61-
2-561/2012, leto izdaje 2012. gnq-329030

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stra-
nice, potrdilo za voznika tujca Aleksandra 
Pavlović, veljavno do 30. 6. 2011, izdajate-
ljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 006986/
SŠD61-2-3260/2010, leto izdaje 2010. 
gnp-329031

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stra-
nice, potrdilo za voznika tujca Branimira 
Lazić, veljavno do 10. 10. 2011, izdajatelji-
ca Obrtna zbornica Slovenije, št. 006986/
AD61-2-5278/2010, leto izdaje 2010. 
gnn-329033

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Strani-
ce, potrdilo za voznika tujca Stanka Lukić, 
veljavno do 3. 1. 2012, izdajateljica Obrtna 
zbornica Slovenije, št. 006986/SŠD61-2-
42/2012, leto izdaje 2012. gnl-329035

Dautović Šejla, Celovška 177, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19490411, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnx-329098

Drašler Polona, Ulica bratov Miv-
šek 32, Borovnica, študentsko izkaznico, 
št. 32011010, izdala Naravoslovnotehniška 
fakulteta v Ljubljani. gng-329040

Preklici
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Drevenšek Eva, Novi trg 1, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad 
v Ljubljani. gnb-329045

Emeršič Igor, Ulica Pohorskega bataljo-
na 43, Ljubljana, potrdilo o uspešno opra-
vljenem preizkusu strokovne usposobljeno-
sti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
izdajatelj Ministrstvo za promet, izdano 2. 4. 
1998, številka 611007. gns-329007

ETA živilska industrija d.d., Kajuhova 
pot 4, Kamnik, štampiljko pravokotne obli-
ke, velikost cca 5X2,5 cm, z besedilom: ETA 
živilska industrija , d.d. 1241 Kamnik, Kaju-
hova pot 4, 11. gny-329047

Fakin Tine, Pod gozdom 4, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 01001409, izdala 
Pedagoška fakulteta. gnv-329125

Gruden Tina, Gregorčičeva ulica 9, Žiri, 
študentsko izkaznico, št. 19359539, izdala 
Ekonomska fakulteta Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani. gni-329013

Holynski Hotimir, Kidričeva ce-
sta 16, Kranj, voznikovo kartico, številka 
1070500016730000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnt-329102

INTEGRAL AP Tržič, d.d., Mlaka 4, Tr-
žič, voznikovo kartico, izdana na ime Mitja 
Meglič, Jelendol 6, 4290 Tržič, št. kartice 
1070500000431001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnm-329084

Jamšek Maja, Kamenica 7, Krmelj, štu-
dentsko izkaznico, št. 20070106, izdala 
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-329092

Jelenič Sara, Sečovlje 87, Sečovlje – Si-
cciole, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija 
Piran. gnh-329114

Karnet Marko, Dragotinci 27, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št. 
61262243, izdala Pedagoška fakulteta, Uni-
verza v Mariboru. gnl-329060

Kerić Elvis, Kidričeva ulica 50, Trzin, 
študentsko izkaznico, št. 64080563, izda-
la Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. 
gnl-329110

Kladnik Mateja, Radmirje 66A, Ljubno ob 
Savinji, študentsko izkaznico, št. 41070251, 
izdala Fakulteta za medicino, Ljubljana. 
gnr-329029

Kofol Matejka, Ulica XXX. divizije 74, 
Solkan, potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu - za trgovsko poslovodjo, izdajatelji-
ca Trgovinska zbornica Slovenije, št. 2475-
2653/94, leto izdaje 1995. gnx-329048

Korošec Primož, Brilejeva ulica 1, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja 
ekonomska šola, Ljubljana. gnh-329089

Kranjc Tamara, Brode 12, Vransko, štu-
dentsko izkaznico, št. 18100368, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gni-329063

Krupić Najla, Mleščevo 10B, Ivančna 
Gorica, študentsko izkaznico, št. 11100521, 
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. 
gnf-329091

Kuster Urška, Graškogorska cesta 16, 
Velenje, študentsko izkaznico, št. 19383896, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnk-329061

Kyseĺová Andrea, Poljedelska 9, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 41100292, iz-
dala Medicinska fakulteta. gns-329053

Lesjak Matevž, Ulica borcev za sever-
no mejo 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 71090748, izdala Biotehniška fakulteta v 
Ljubljani. gnd-329093

Lukić Miloš, Tomačevo 24, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 63110202, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
gng-329065

Lukmar Jožef s.p., Cesta Borisa Kidri-
ča 3, Zagorje ob Savi, potrdilo za voznika 

Zorana Jovanovič, veljavno do 1. 8. 2012, 
izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 
009632/SŠD71-2-2011. gnv-329025

Majcen Blaž, Partizanska 12, Radlje ob 
Dravi, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Ma-
ribor, št. 100 1786. gnj-329112

Mardjonović Monika, Zapuška ce-
sta 99, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 18070923, izdala Filozofska fakulteta. 
gnj-329087

Matko transport Slavko Matko s.p., Ga-
brje, Gomile 21, Brusnice, licenco, za vozilo 
renault premium 340.18D, registrska števil-
ka NM F4-351. gnw-329024

Miklič Tjaša, Gorenji Lazi 12, Ribnica, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, 
št. 1009574. gnp-329081

Mustafić Benjamin, Gradaška ulica 18, 
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja 
šola za elektrotehniko in računalništvo, Lju-
bljana. gns-329078

Nagode Urša, V zatišju 2, Vrhnika, štu-
dentsko izkaznico, št. 41110244, izdala Me-
dicinska fakulteta Ljubljana. gnr-329079

Novak Blaž, Dol pri Borovnici 45A, Bo-
rovnica, študentsko izkaznico, št. 18101689, 
izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Lju-
bljani. gno-329086

Obolnar Nika, Vrhpolje pri Kamniku 60, 
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41110057, 
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. 
gne-329042

Očko Benjamin, Dolnje Brezovo 19D, 
Blanca, digitalno kartico voznika, izdajatelj 
Cetis d.d., številka 1070500008230010, leto 
izdaje 2012. gnk-329036

Pavčnik Maruša, Turje 4, Dol pri Hra-
stniku, študentsko izkaznico, št. 81669453, 
izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Mari-
bor. gnu-329026

Pavel Jelševar s.p., Ljubljanska cesta 5, 
Dob, licenco Skupnosti, št. 007504/003, za 
vozilo M.A.N., registrska številka LJ L0-90P, 
izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, iz-
dana 20. 10. 2007, z veljavnostjo od 7. 11. 
2007 do 7. 11. 2012. gnu-329101

Peca Nina, Vodopivčeva ulica 16, Ko-
per – Capodistria, študentsko izkaznico, 
št. 18060394, izdala Filozofska fakulteta. 
gnb-329120

Peklar Simon, Nasova 35, Apače, vozni-
kovo kartico, številka 1070500013620000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnz-329046

Peterlin Ana Marija, Ulica Lojzeta Spa-
cala 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
41110126, izdala Medicinska fakulteta v Lju-
bljani. gno-329011

Pezić Ines, Hrušica 71c, Hrušica, štu-
dentsko izkaznico, št. 41050156, izdala Me-
dicinska fakulteta. gnj-329062

PGM Lipovnik, Alojzij Lipovnik s.p., Tolsti 
Vrh p. R. na K. – del 14, Ravne na Koro-
škem, licenco, za vozilo 012020/004, regi-
strska številka SG DJ - 150. gnn-329083

Pibernik Nežka, Suhadole 57a, Komen-
da, študentsko izkaznico, št. 31260101, 
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. 
gng-329015

Pipan Damjan, Brdnikova ulica 23, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 63020331, 
izdala Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko. gnu-329051

Plohl Drago, Markovci 35, Markovci, po-
blastilo za poveljnika, št. J000355, in poo-
blastilo GMDSS, št. T001081. gnj-329066

Podgornik Tjaša, Modrejce 29B, Most na 
Soči, študentsko izkaznico, št. 37101418, 
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana. 
gnt-329052

Prevozi Bajc s.p., Grivče 11A, Ajdovšči-
na, licenco, št. 007643-004, za tovorno vo-
zilo SCANIA, registrska številka GO F7-338. 
gnq-329005

Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., 
Gorenje 104, Stara Cerkev, potrdilo za voz-
nika Nevenka Kuzmanović, veljavno do 1. 8. 
2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije, številka 007867/SŠD26-2-
4213/2011. gnf-329116

Ribič Žan, Srgaši 6, Šmarje, dijaško izka-
znico, izdala Srednja ekonomsko-poslovna 
šola Koper. gnp-329056

Ropoša Anže, Podvelka 15, Podvelka, 
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena 
šola in gimnazija Maribor, št. 0006032255. 
gnh-329039

Roškar Sanja, Bukovci 90A, Markovci, 
študentsko izkaznico, št. 18110839, izdala 
Filozofska fakulteta, Ljubljana. gns-329103

Rudolf Sagadin s.p., Slovenja vas 35, 
Hajdina, licenci za vozilo, št. 008745/002 in 
008745/004, izdajateljica Obrtno podjetni-
ška zbornica Slovenije. gnb-329070

Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 
79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za vo-
znika Dragana Srdić, veljavno od 5. 9. 2011 
do 4. 12. 2011, izdajateljica Obrtna zborni-
ca Slovenije, št. 007446/MJ47-2-3706/2011, 
leto izdaje 2011. gne-329017

Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Kra-
su 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za 
voznika Miroslava Tersić, veljavno do 30. 4. 
2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slove-
nije, št. 007446/BGD47-2-1727/2010, leto 
izdaje 2010. gnd-329018

Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Kra-
su 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za 
voznika Rezudina Mahmutović, veljavno od 
22. 3. 2010 do 21. 3. 2011, izdajateljica Obr-
tna zbornica Slovenije, št. 007446/BGD47-
2-1738/2010, leto izdaje 2010. gnc-329019

Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Kra-
su 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za 
voznika Željka Bjelošević, veljavno do 23. 
11. 2009, izdajateljica Obrtna zbornica Slo-
venije, št. 007446/MJ47-2-6897/2008, leto 
izdaje 2008. gnb-329020

Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 
79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za vo-
znika Nenada Popadić, veljavno do 30. 11. 
2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slove-
nije, št. 007446/SŠD47-2-4557/2010, leto 
izdaje 2010. gnz-329021

Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 
79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za vo-
znika Elvisa Ranković, veljavno do 30. 11. 
2009, izdajateljica Obrtna zbornica Sloveni-
je, št. 007446/AD47-2-4125/2009, leto izda-
je 2009. gny-329022

Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Kra-
su 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za 
voznika Draga Stojanović, veljavno do 8. 1. 
2010, izdajateljica Obrtna zbornica Slove-
nije, št. 007446/BGD47-2-4790/2009, leto 
izdaje 2009. gnx-329023

Srečko Žalar s.p., Ivenca 26, Vojnik, li-
cenco, številka 009346/011, za vozilo volvo, 
registrska številka CE DP 775. gnj-329037

Stanojković Emi, Bartlova ulica 7 c, 
Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št. 
41100141, izdala Medicinska fakulteta v Lju-
bljani. gnc-329044

Starbek Marko, Aškerčeva ulica 11, 
Dob, študentsko izkaznico, št. 41050040, 
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. 
gnz-329096

Stopar Živa, Kovača vas 13, Slovenska 
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 2110054, 
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izdala Fakulteta za družbene vede, Univer-
za v Ljubljani. gnx-329077

Svetik Sinja, Archinetova ulica 5, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 27101489, 
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v 
Ljubljani. gnx-329073

Šalamon Barbara, Ulica IX. korpusa 9, 
Postojna, certifikata za osnovno usposa-
bljanje STCW VI/1, številka WW000321. 
gnz-329050

Šarčević Anel, Slovenska vas 1, Stara 
Cerkev, voznikovo kartico, izdajatelj CETIS, 
številka 1070500026812000. gnj-329016

Škerjanec Tjaša, Manče 19B, Vipava, 
študentsko izkaznico, št. 71100125 (izdana 
na priimek Gruden), izdala Biotehniška fa-
kulteta. gnl-329085

Šmit Jerneja, Žibernik 41, Rogaška Sla-
tina, študentsko izkaznico, št. 11100277, 
izdala Zdravstvena fakulteta. gnw-329124

Špegelj Jerneja, Šentjanž nad Dravča-
mi 70, Vuzenica, študentsko izkaznico, št. 
F0022121, izdala Filozofska fakulteta Mari-
bor. gnr-329054

Šuklar Aleš, Mladinska ulica 52, Murska 
Sobota, študentsko izkaznico, št. M1001169, 
izdala FERI, Maribor. gnq-329080

Temeljotov Aleš, Tisnikarjeva uli-
ca 26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
64080429, izdala Fakulteta za elektrotehni-
ko v Ljubljani. gnf-329041

TNT Robert Treppo s.p., Ključarovci pri 
Ljutomeru 54, Križevci pri Ljutomeru, licen-
co, številka 007084/002, za vozilo merce-
dez – benz, registrska številka MS 48-245. 
gne-329117

Tomažič Tomaž, Vrhpolje 141, Vipava, 
študentsko izkaznico, št. 63100281, izda-
la Fakulteta za računalništvo in informati-
ko, Univerza v Ljubljani, izdana leta 2010. 
gnt-329127

Traven Andrej, Dunajska cesta 371, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 11200258, 
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. 
gnb-329095

Valenčič Deni, Javorje 51C, Obrov, 
študentsko izkaznico, št. 64110230, izda-
la Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana. 
gnj-329012

Vasić Stepančič Špela, Ulica oktobrske 
revolucije 18A, Izola - Isola, študentsko iz-
kaznico, št. 32090207, izdala Naravoslovno-
-tehniška fakulteta v Ljubljani. gnm-329034

Veternik Urban, Jenkova 7, Kamnik, štu-
dentsko izkaznico, št. 19506158, izdala Uni-
verza v Ljubljani. gnr-329104

Žerak Damir, Ciril - Metodov drevored 12, 
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 41200181, iz-
dala Medicinska fakulteta, Univerza v Lju-
bljani. gnl-329064

Žnidar Nejc, V Ragov log 3, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 27111070, izdala 
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani. 
gnm-329109

Žulič Goran, Dolnje Brezovo 20, Blanca, 
študentsko izkaznico, št. 26108668, izda-
la Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 
gnv-329100
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