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Javni razpisi

Št. 602-27/2012-10 Ob-4472/12
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 
Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: 
U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – 
popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 
Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. 
US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF), 10. člena 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) 
in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 33/07) Mestna občina 
Kranj objavlja

dopolnitev javnega razpisa
»Javni razpis za dodelitev koncesije  
za izvajanje programa za predšolske 
otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga 
je sprejel Strokovni svet Republike 

Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999« 
objavljenega v Uradnem list RS, 

št. 73/12 z dne 28. 9. 2012
Javni razpis se spremeni v 2. točki De-

javnost, ki je predmet koncesije, in sicer se 
za zadnjo alinejo dodata novi alineji:

– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj.
Ostalo besedilo javnega razpisa se ne 

spreminja.
Mestna občina Kranj

Št. 4300-188/2012/4 Ob-4444/12

Javni razpis
za vzpostavitev sistema zagotavljanja 
kakovosti na visokošolskih zavodih  

v Republiki Sloveniji v letih 2012–2015 
v okviru: 

Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013 

3. Razvojna prioriteta: Razvoj  
človeških virov in vseživljenjskega 

učenja 
Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, 

konkurenčnost in odzivnost  
visokega šolstva

1. Naročnik in izvajalec: naročnik in iz-
vajalec razpisa je Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo), ki pri predmetnem razpisu na 
področju kohezijske politike nastopa v vlogi 
posredniškega telesa in zagotavlja finančna 
sredstva za izvedbo razpisa.

2. Pravna podlaga: podlage za izved-
bo javnega razpisa so Zakon o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 

prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakon 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – Odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F in 21/12), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) 
(Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 88/11, 22/12 
– ZUKN-C in 37/12), Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 
Zakon o integriteti in preprečevanju korup-
cije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno preči-
ščeno besedilo –UPB2) Uredba Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske 
unije L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vse-
mi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 
1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. ju-
lija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 
(Uradni list Evropske unije, L 210 z dne 
31. 7. 2006, str. 12, z vsemi sprememba-
mi; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj (Uradni list Evropske unije L 371 z dne 
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi sprememba-
mi; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), 
Operativni program razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 
051 PO 001, z dne 21. 11. 2007)), Uredba 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Slo-
veniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
in 79/10), Sklep Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v vlogi OU OP RČV, 
o potrditvi instrumenta javni razpis za vzpo-
stavitev sistema zagotavljanja kakovosti 
na visokošolskih zavodih v Republiki Slo-
veniji v letih 2012–2015, številka OP RČV 
3/3/07-0-MIZKŠ z dne 2. 10. 2012.

3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje aktivnosti, ki razvijajo ali nadgrajujejo ka-

terikoli sestavni element sistemov kakovosti 
na visokošolskih zavodih ter hkrati sofinan-
ciranje mednarodnih evalvacij/akreditacij kot 
podporo razvoju sistema zunanjih evalva-
cij/akreditacij, ki jih izvaja pristojna nacional-
na agencija v RS. Predmet javnega razpisa 
je tudi kakovostna prenova programske po-
nudbe visokošolskih zavodov, ki se odziva 
na aktualne potrebe širšega družbenega 
okolja. Aktivnosti vključujejo:

3.1 nadaljnji razvoj notranjega sistema 
zagotavljanja kakovosti na visokošolskih 
zavodih (v nadaljevanju: sistem kakovosti): 
npr. analize procesov, izdelava postopkov, 
izgradnja informacijskega sistema, vzposta-
vitev baz ekspertov/ evalvatorjev, usposa-
bljanje zaposlenih (izgradnja sistema pro-
fesionalnega razvoja kadrov) in študentov 
za evalvacije, organizacija mednarodnih in 
domačih delavnic, priprava priročnikov, dru-
gih gradiv, ipd.

3.2 izvedba mednarodne programske in 
institucionalne evalvacije (v nadaljevanju: 
mednarodne evalvacije).

3.3 pridobitev mednarodnih profesional-
nih akreditacij (v nadaljevanju: mednarodne 
akreditacije).

3.4 analiza kakovosti obstoječe program-
ske ponudbe visokošolskih zavodov, vključ-
no s predlogi za nadaljnje posodabljanje 
študijskih programov, s ciljem izboljšanja ka-
kovosti in učinkovitosti ter vzdržnosti izva-
janja študijskih programov (v nadaljevanju: 
analize programske ponudbe).

3.5 razvoj izbirnih predmetov ali progra-
mov za izpopolnjevanje za uvajanje osnov 
ekonomije in podjetniških znanj v študij na-
ravoslovnih in tehniških študijskih progra-
mov ter razvoj izbirnih predmetov ali progra-
mov za izpopolnjevanje za uvajanje osnov 
naravoslovnih in tehniških znanj v študij 
družboslovnih in humanističnih študijskih 
programov (v nadaljevanju: uvajanje inter-
disciplinarnih znanj).

Namen javnega razpisa je okrepiti na-
daljnji razvoj notranjih sistemov zagotavlja-
nja kakovosti na slovenskih visokošolskih 
zavodih, da bi le-ti omogočali razvoj kulture 
kakovosti, skrb za ustrezen razvoj in lasten 
nadzor nad kakovostjo znotraj institucije, 
hkrati pa nudili tudi ustrezno podporo po-
stopkom zunanjih preverjanj kakovosti in-
stitucije in programov (zunanje evalvacije 
in akreditacije). Namen javnega razpisa je 
tudi podpreti analitične preglede vsebine 
in izvedbe obstoječih študijskih programov 
in razvoj nove ponudbe predmetov/modu-
lov/programov.

Cilj javnega razpisa je podpreti razvoj ce-
lovitega, z mednarodnimi standardi usklaje-
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nega sistema zagotavljanja kakovosti, ki bo 
omogočal in podpiral nenehno izboljševa-
nje kakovosti slovenskega visokega šolstva, 
zlasti ponudbo kakovostnih, posodobljenih 
študijskih programov.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu in višina sredstev za posamezni projekt 
ter aktivnosti v okviru projekta

1. Na javni razpis se lahko prijavijo javni 
in zasebni visokošolski zavodi v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji). Za po-
trebe tega javnega razpisa so prijavitelji uni-
verze in samostojni visokošolski zavodi, ki:

– so vpisani v razvid visokošolskih za-
vodov in

– izvajajo javno veljavne študijske pro-
grame, vpisane v razvid ter

– izvajajo te študijske programe vsaj tri 
leta od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS, in že imajo diplomante na 
teh programih.

2. Posamezni prijavitelj (univerza ali sa-
mostojni visokošolski zavod) lahko odda 
izključno le eno vlogo na javni razpis (v na-
daljevanju: projekt). Projekt lahko vsebuje 
eno ali več aktivnosti, navedenih v predmetu 
javnega razpisa. Kolikor bo prijavitelj oddal 
več vlog se bo upoštevala samo ena, ostale 
pa se s sklepom zavrnejo.

3. V okviru aktivnosti pod točko 3.1 lahko 
v primeru, ko je prijavitelj univerza, projekt 
vključuje tako aktivnosti, ki potekajo na ravni 
posamezne članice/članic ali za njihove na-
mene kot tudi aktivnosti, ki potekajo na ravni 
univerze ali za namene celotne univerze.

4. V okviru aktivnosti pod točko 3.2 lah-
ko prijavitelj prijavi tako evalvacijo visoko-
šolskega zavoda kot evalvacijo enega ali 
več študijskih programov in / ali študijskih 
področij.

Na javnem razpisu je mogoče pridobiti 
sredstva le, če je izvajalec institucionalne 
ali programske evalvacije ena od agencij za 
zagotavljanje kakovosti, ki so uvrščene na 
seznam Evropskega registra za zagotavlja-
nje kakovosti v visokem šolstvu (European 
Quality Assurance Register for Higher edu-
cation – EQAR). Prijavitelj lahko pri agenciji 
s seznama EQAR naroči oceno kakovosti 
po različnih postopkih (evalvacija, akredita-
cija ali druge oblike pregledov), vendar tako 
pridobljena ocena ne nadomešča postopkov 
in odločitev Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 
kolikor ni to v pristojnem zakonu izrecno 
dovoljeno.

5. Mednarodno akreditacijo v okviru ak-
tivnosti pod točko 3.3 pridobi visokošolski 
zavod. V primeru, ko je prijavitelj univerza, 
lahko mednarodno akreditacijo pridobi čla-
nica univerze.

Na javnem razpisu je za to aktivnost mo-
goče pridobiti sredstva le, če je mednarodna 
akreditacija s študijskega področja, za ka-
terega je samostojni visokošolski zavod ali 
članica univerze akreditiran.

Na javnem razpisu ni mogoče pridobi-
ti sredstev za mednarodno akreditacijo, če 
je predpogoj za pridobitev akreditacije obve-
zna včlanitev samostojnega visokošolske-
ga zavoda ali članice univerze v institucijo 
/združenje, ki izvaja akreditacijo.

6. Namen aktivnosti pod točko 3.4 je 
na osnovi analize obstoječe programske 
ponudbe pripraviti predlog za razvoj no-
vih predmetov, usmeritev ali študijskih pro-
gramov in/ali novih vsebin, ki bo pomenil 
racionalizacijo in višjo kakovost programske 
ponudbe glede na obstoječe stanje (npr. ve-

čjo interdisciplinarnost, večjo izbirnost pred-
metov znotraj institucije, razvoj skupnih pro-
gramov s slovenskimi in tujimi visokošolski-
mi zavodi ipd.). Analiza naj bi med drugim 
omogočila večjo odzivnost visokošolskega 
zavoda na potrebe okolja, npr. na zmanj-
ševanje števila študentov zaradi demograf-
skih trendov, na potrebe trga dela po novih 
ali drugačnih kompetencah diplomantov in 
podobno.

7. Namen aktivnosti pod točko 3.5 je ra-
zvoj predmeta/predmetov z osnovami eko-
nomije in podjetništva, ki bi bil študentom 
naravoslovnih in tehniških študijev ponujen 
v obliki izbirnega predmeta ali programa za 
izpopolnjevanje, ovrednotenega z najmanj 
3 ECTS. Namen aktivnosti pod točko 5 je 
tudi razvoj predmeta/predmetov z osnovami 
naravoslovja in tehnike, ki bi bil študentom 
družboslovnih in humanističnih študijev po-
nujen v obliki izbirnega predmeta ali pro-
grama za izpopolnjevanje, ovrednotenega 
z najmanj 3 ECTS. Vsak tako razviti pred-
met mora biti v času trajanja projekta sprejet 
na senatu visokošolskega zavoda.

8. V okviru javnega razpisa lahko posa-
mezni prijavitelj pridobi za posamezni pro-
jekt sofinanciranje v naslednji višini sred-
stev:

– v primeru univerze z več kot 10 člani-
cami, ki izvajajo pedagoško delo, do največ 
2.000.000,00 EUR;

– v primeru univerze z manj kot 10 člani-
cami, ki izvajajo pedagoško delo, do največ 
800.000,00 EUR;

– v primeru samostojnih visokošolskih 
zavodov do največ 250.000,00 EUR.

Prijavitelji morajo v prijavi projekta upo-
števati spodaj navedeno najvišjo višino 
sredstev za posamezno aktivnost:

Aktivnost Mejne vrednosti višine sredstev

sistem kakovosti

do 800.000,00 EUR za projekte univerz, ki imajo 10 ali 
več članic, ki izvajajo pedagoški proces
do 400.000,00 EUR za projekte univerz, ki imajo do 10 
članic, ki izvajajo pedagoški proces
do 100.000,00 EUR za projekte samostojnih 
visokošolskih zavodov 

mednarodne evalvacije do 50.000,00 EUR za posamezno mednarodno evalvacijo
mednarodne akreditacije do 30.000,00 EUR za posamezno mednarodno 

akreditacijo
analiza programske 
ponudbe

do 10.000,00 EUR za vsak akreditiran in v razvid vpisan 
študijski program v okviru projektov

uvajanje interdisciplinarnih 
znanj

do 10.000,00 EUR za pripravo predmeta, ovrednotenega 
z najmanj 3 ECTS

5. Vsebina in priprava vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če 

vsebuje naslednje popolno izpolnjene, pod-
pisane in žigosane obrazce ter dokazila:

– Vsebina in priprava vloge;
– Obrazec 1 OP RCV_VS-12: Prijavni 

obrazec;
– Obrazec 2 OP RCV_VS-12: Načrt fi-

nanciranja projekta s časovno dinamiko;
Ministrstvo bo preverilo skladnost finanč-

nega načrta in bo v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvi 
Obrazca 2 OP RCV_VS-12: Načrt financira-
nja projekta s časovno dinamiko.

– Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške 
projekta v svojih evidencah na ločenem 
stroškovnem mestu;

– Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino 
osnutka pogodbe;

– Parafiran vzorec pogodbe o sofinan-
ciranju;
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– Potrdilo DURS-a1 (vzorec vloge za pri-
dobitev potrdila je objavljen na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/, v okviru Navodil or-
gana upravljanja v obdobju 2007–2013 in je 
objavljena tudi med razpisno dokumentacijo 
na spletni strani ministrstva).

1 (Prijavitelj odda vlogo za izdajo potrdila o 
pravici davčnega zavezanca do odbitka DDV 
v delu, ki se nanaša na projekt , ki se finan-
cira iz sredstev kohezijske politike na davčni 
urad, ki je pristojen za območje, kjer je sedež 
vlagatelja).

Prijavitelji morajo uporabiti izključno 
obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih 
ne sme spreminjati.

6. Skupna okvirna višina razpisanih sred-
stev in višina sredstev za posamezne ak-
tivnosti ter obdobje za porabo razpisanih 
sredstev

Javni razpis delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013, 3. razvojne priori-
tete: Razvoj človeških virov in vseživljenj-
skega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: 
Kakovost, konkurenčnost in odzivnost viso-
kega šolstva.

Skupna okvirna višina nepovratnih sred-
stev, ki jo bo ministrstvo namenilo v obdobju 
od leta 2012 do leta 2015 za sofinancira-
nje predmeta javnega razpisa je največ do 
5.200.000,00 EUR.

Predvidena dinamika financiranja po pro-
računskih letih (v EUR) prikazana še tabe-
larno:

Naziv instrumenta Vir 2013 2014 2015 Skupaj (EUR)

Javni razpis za 
vzpostavitev sistema 
zagotavljanja kakovosti 
na visokošolskih zavodih 
v Republiki Sloveniji v letih 
2012–2015

EU del (85,00 %): 2.295.000,00 1.487.500,00 637.500,00 4.420.000,00

SLO del 
(15,00 %):

 405.000,00  262.500,00 112.500,00  780.000,00

Skupaj (EUR) 100 % 2.700.000,00 1.750.000,00 750.000,00 5.200.000,00

Ministrstvo si pridržuje pravico, da gle-
de na razpoložljiva sredstva po posame-
znih proračunskih letih, izbranim prijavite-
ljem predlaga prilagoditev dinamike sofi-
nanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom ministrstva se šteje, da 
odstopa od vloge.

Sredstva bremenijo proračunski postavki 
ministrstva:

– 694110 Kakovost, konkurenčnost in 
odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU

– 698510 Kakovost, konkurenčnost in 
odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- 
slovenska udeležba

Delež prispevka EU v celotnih upra-
vičenih javnih izdatkih je 85,00 % 
(4.420,000,00 EUR).

Delež sredstev slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike je 15,00 % 
(780.000,00 EUR).

Dinamika sofinanciranja po letih projekta 
iz sredstev ESS se določi s pogodbo o so-
financiranju med ministrstvom in upravičen-
cem, skladno z veljavnimi predpisi.

Kolikor bo zaprošena višina sofinanci-
ranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je 
razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane 
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do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano 
zaprto finančno konstrukcijo.

7. Upravičeni stroški in izdatki
Upravičeni so stroški, ki so povezani z iz-

vedbo projekta in so nastali od dneva objave 
javnega razpisa do najkasneje 30. 6. 2015 
ter izdatki za te stroške, ki so bili plačani 
najkasneje do 15. 7. 2015. Skrajni datum 
izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo je 
31. 7. 2015.

Sredstva, izplačana upravičencu v skla-
du s pogodbo o sofinanciranju, so izključno 
namenska in jih sme upravičenec uporabljati 
izključno za pokrivanje stroškov izvajanja 
projekta ter v skladu s pogoji, navedenimi 
v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in 
pogodbi o sofinanciranju.

7.1 Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so v skladu s cilji projekta, ki so nave-

deni v vlogi, ki jo je upravičenec podal na 
javni razpis in so neposredno potrebni za 
njegovo izvedbo;

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

– temeljijo na verodostojnih knjigovod-
skih in drugih listinah;

– niso in ne bodo financirani z drugimi 
viri sredstev iz državnega proračuna, sred-
stev lokalnih skupnosti ali EU;

– so nastali in bili plačani znotraj obdo-
bja upravičenosti stroškov in bili pripoznani 
v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Upravičenost stroškov in izdatkov preje-
mniki sredstev dokazujejo z dokazili o na-
stankih stroškov in izdatkov ter z dokazili 
o doseženih rezultatih, ki so bili načrtovani 
in potrjeni v vlogi za sofinanciranje.

7.2 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so skladni z Navodili 

organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013 (verzija 
1.20):

– stroški plač in povračil v zvezi z delom,
– stroški zunanjih storitev (npr. delo po 

avtorski pogodbi, delo po podjemni pogod-
bi, stroški prevoza in nastanitev, delo prek 
študentskega servisa, …),

– stroški informiranja in obveščanja jav-
nosti,

– posredni stroški v obliki pavšala v višini 
15 % neposredno upravičenih stroškov,

– DDV.
7.3 Vrste upravičenih stroškov v okviru 

posameznih aktivnosti projekta

Aktivnost Vrste upravičenih stroškov

1. sistem kakovosti stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški zunanjih storitev (npr. delo po 
avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi, stroški prevoza, namestitve in 
prehrane, delo prek študentskega servisa, …), stroški informiranja in obveščanja 
javnosti

2. mednarodne evalvacije stroški zunanjih storitev

3. mednarodne akreditacije stroški zunanjih storitev

4. analize programske ponudbe stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški zunanjih storitev 

5. uvajanje interdisciplinarnih znanj stroški plač in povračil v zvezi z delom,
stroški zunanjih storitev

Pri vseh aktivnostih so upravičeni le stro-
ški za plače v skladu s predpisi, ki veljajo za 
javni sektor.

DDV se lahko vključi v finančni načrt kot 
upravičen strošek le v primeru, če upravi-
čenec nima pravice do odbitka DDV. Ob-
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računani DDV tudi ni upravičen strošek, če 
upravičenec ima pravico do odbitka DDV, 
vendar je ne uveljavi. Če je upravičenec 
identificiran za namene DDV in ima pravico 
le do delnega odbitka DDV, se DDV lahko 
vključi med upravičene stroške in izdatke le 
v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da 
je DDV delno upravičen, delno pa neupra-
vičen strošek.

Neposredni upravičeni stroški, ki pred-
stavljajo osnovo za izračun pavšala v višini 
15 % za posredne stroške v okviru projekta, 
so naslednji:

– stroški plač in povračil v zvezi z delom,
– stroški zunanjih storitev (pri stroških 

zunanjih storitev se upoštevajo samo avtor-
ske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila za 
delo na projektu preko študentskega servisa 
ter strokovnega izobraževanja),

– stroški informiranja in obveščanja jav-
nosti.

Upravičen strošek v okviru aktivnosti 
št. 1 so vsi stroški navedeni v točki 7.2.

Upravičen strošek v okviru aktivnosti 
št. 2 je zgolj neposredno plačilo stroškov iz-
vedbe postopka mednarodne evalvacije or-
ganizaciji/združenju, ki izvaja mednarodno 
evalvacijo. Ta znesek lahko vključuje tudi 
različne stroške mednarodne evalvacijske 
skupine (npr. potni stroški, stroški namesti-
tve in prehrane).

Upravičen strošek v okviru aktivnosti 
št. 3 je zgolj neposredno plačilo stroškov 
izvedbe postopka mednarodne akreditacije 
organizaciji/združenju, ki izvaja akreditaci-
jo. Ta znesek lahko vključuje tudi različne 
stroške mednarodne akreditacijske skupi-
ne (npr. potni stroški, stroški namestitve in 
prehrane).

7.4 Dokazila za uveljavljanje sofinancira-
nja upravičenih stroškov in izdatkov

Za dokazovanje upravičenih stroškov 
in izdatkov morajo po 60. členu Uredbe 
1083/2006/ES upravičenci pri izvajanju ope-
racij voditi ločeno računovodstvo ali ustre-
zno računovodsko kodo za vse transakcije 
v zvezi z projektom.

Za izkazovanje in metode za izračun 
upravičenih stroškov in izdatkov ter obdobje 
o upravičenosti podrobneje določa vsako-
kratna veljavna verzija Navodil organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2007–2013, (http://www.euskla-
di.si/publikacije/navodila/2007-2013/), ki jo 
izda Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki na področju kohezijske politi-
ke nastopa v vlogi organa upravljanja.

7.5 Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo 

sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec 
pogodbe je sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta 
s pogodbo o sofinanciranju dogovorila ob-
seg in dinamiko sofinanciranja operacije na 
osnovi načrtovanih aktivnosti podanih v vlo-
gi na javni razpis.

8. Predplačila
Za namenska sredstva EU in sredstva 

slovenske udeležbe, na podlagi določil 
vsakokratnega veljavnega Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije 
(ZIPRS), so dovoljena predplačila do viši-
ne 20 % vrednosti predvidenih izplačil vseh 
sredstev na posameznem projektu v skladu 
z določili vsakokratnega ZIPRS.

Predplačilo se lahko izvrši ob začetku 
izvajanja projekta v enkratnem znesku do 
dovoljene višine in v skladu z načrtom sofi-
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nanciranja, na osnovi predloženega zahtev-
ka za izplačilo predplačila.

9. Merila za ocenjevanje vlog in posto-
pek izbora

9.1 Merila za ocenjevanje vlog

MERILO KRITERIJI RAZPON
TOČK

1. OBSEG IN STRUKTURA AKTIVNOSTI – projekt vključuje razvoj sistema kakovosti
NE = 0 točk
DA = 10 točk
– projekt vključuje mednarodne evalvacije in/ali mednarodne 
akreditacije
NE = 0 točk
DA = 10 točk
– projekt vključuje analizo programske ponudbe
NE = 0 točk
DA = 10 točk
– projekt vključuje uvajanje interdisciplinarnih znanj
NE = 0 točk
DA = 10 točk
– projekt smiselno vsebinsko povezuje vse navedene 
aktivnosti
NE = 0 točk
DA = 10 točk

0 ali 10

0 ali 10

0 ali 10

0 ali 10

0 ali 10

2. REALNOST IZVEDBE PROJEKTA  
IN DOSEGANJA REZULTATOV

– ustreznost organizacijske strukture projekta
– ustrezno število administrativnih in pedagoških kadrov, 
vključenih v projekt
– realnost izvedbe projekta v obdobju upravičenosti

0 – 10
0 – 10

0 – 10

3. FINANČNA IZVEDLJIVOST IN 
EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA 

– ustreznost finančne konstrukcije projekta
– ekonomska upravičenost projekta

0 – 10
0 – 10

SKUPAJ 100

9.2 Postopek izbora
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev 

bo vodila Strokovna Komisija za vodenje po-
stopka javnega razpisa, imenovana s stra-
ni ministra, pristojnega za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: 
strokovna komisija).

Ocenjevalni postopek in postopek izbora 
bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so 
opredeljena v točki 9 in so kot Priloga RD 
3 (Ocenjevalni list) sestavni del razpisne 
dokumentacije. Za vsak kriterij, s katerim 
je opredeljeno merilo številka1, je mogoče 
pridobiti 0 ali 10 točk; za kriterije po ostalih 
merilih je mogoče pridobiti od 0 do 10 točk.

Komisija za ocenjevanje vlog (v nada-
ljevanju: ocenjevalna komisija), ki jo bo 
s posebno odločbo imenoval minister za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in 
bo glede na reference sestavljena iz stro-
kovnjakov, bo skladno z ocenjevalnim listom 
ocenila vsako od navedenih treh meril.

Največje možno skupno število točk, 
s katerimi se lahko oceni posamezen pro-
jekt, je sto točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki 
doseže najmanj šestdeset točk iz vseh treh 
sklopov meril.

Komisija za ocenjevanje vlog med pro-
jekte, ki so dosegli najmanj šestdeset točk, 
razdeli sredstva glede na število doseženih 
točk, po padajočem vrstnem redu, do raz-
delitve celotnih razpoložljivih sredstev za 
javni razpis.

Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem 
razpisu doseže enako število točk, bo izbran 
tisti, ki je dosegel večje število točk pod me-
rilom 1. Obseg in struktura aktivnosti. Koli-
kor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 1. 
Obseg in struktura aktivnosti enako število 
točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk 
pod merilom 2. Realnost izvedbe projekta 
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in doseganja rezultatov. Kolikor je število 
še vedno enako, se izbere prijavitelj, ki ima 
večje število točk pod merilom 3. Finanč-
na izvedljivost in ekonomska upravičenost 
projekta.

Kolikor bo zaprošena višina sofinanci-
ranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je 
razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane 
do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano 
zaprto finančno konstrukcijo.

O izboru odloči na predlog strokovne ko-
misije minister za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport v skladu z 21. točko razpisa.

10. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena ena-

kost med spoloma in preprečena vsakršna 
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki po-
kriva področje zagotavljanja enakih možno-
sti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

11. Informiranje in obveščanje javnosti
Upravičenci morajo zagotoviti, da bodo 

pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali 
zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe 
1828/2006/ES in Navodili organa upravlja-
nja za informiranje in obveščanje javnosti 
o kohezijskem in strukturnih skladih v pro-
gramskem obdobju 2007–2013, ki so obja-
vljena na spletni strani: http://www.eu-skla-
di.si/ in jih je izdala nekdanja Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, sedaj Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na po-
dročju kohezijske politike nastopa v vlogi 
organa upravljanja.

Sprejem financiranja pomeni sprejem 
dejstva, da bodo upravičenci vključeni v se-
znam upravičencev, ki bo obsegal navedbo 
upravičenca, naziv projekta in znesek javnih 
virov financiranja projekta.

12. Morebitno dopolnilno financiranje 
skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES: 
ni predvideno.

13. Zahteve glede spremljanja prihodkov 
projekta: ni relevantno.

14. Hranjenje in dostopnost dokumenta-
cije o projektu

Upravičenec mora za potrebe bodočih 
kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu 
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še 
najmanj deset let po izteku projekta oziroma 
pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih 
preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko mi-
nistrstvo ta rok podaljša. Upravičenec mora 
omogočiti tehnični, administrativni in finanč-
ni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podla-
gi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se 
izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov 
Republike Slovenije in s strani pristojnih or-
ganov Evropske unije (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo 
resničnost, pravilnost in skladnost upraviče-
nih stroškov sofinanciranega projekta. V pri-
meru kontrole na kraju samem bo upra-
vičenec omogočil vpogled v računalniške 
programe, listine in postopke v zvezi z izva-
janjem projekta. Ministrstvo bo upravičen-
cu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na 
kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih 
lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na 
kraju samem, kar bo upravičenec, dolžan 
omogočiti.

15. Obveznosti glede spremljanja po-
datkov o udeležencih: upravičenec mora 
spremljati podatke o udeležencih v projek-
tu v skladu z razčlenitvijo podano v Pri-

logi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, Uredbe 
1083/2006/ES ter Uredbe 1080/2006/ES in 
Navodili organa upravljanja za spremljanje 
po prilogi XXIII ter spremljanje, poročanje 
in vrednotenje izvajanja kohezijske politike 
v programskem obdobju 2007–2013.

16. Omejitve glede sprememb na 
projektu v skladu s 57. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES: ni relevantno.

17. Posledice v primeru ugotovitve dvoj-
nega financiranju posameznega projekta

V primeru ugotovitve že pridobljenega 
financiranja iz drugih javnih virov za isti pro-
jekt se vloga za takšen projekt zavrne.

V primeru, če se ugotovi, da je upraviče-
nec za stroške, ki so predmet sofinanciranja, 
že dobili tudi druga sredstva iz državnega, 
lokalnega ali EU proračuna, ali pa so mu bila 
odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te po-
godbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo 
lahko odstopi od te pogodbe ter zahteva 
vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na TRR do dneva vrači-
la v Proračun Republike Slovenije. Upravi-
čenec mora sredstva vrniti v postavljenem 
roku po prejemu poziva s strani ministrstva.

V primeru, da se kadar koli izkaže, da je 
upravičenec posredoval napačne podatke 
v vezi z namenom projekta ali izpolnjeva-
njem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamol-
čal take podatke, ki bi kakor koli vplivali na 
oceno in potek projekta, je ministrstvo upra-
vičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec 
pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva sku-
paj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije.

18. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov bo za-
gotovljeno v skladu z veljavno zako-
nodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog so informacije javnega 
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej 
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se na-
našati na celotno vlogo. Člani komisije za 
ocenjevanje, bodo morali predhodno podpi-
sati izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso del 
poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in dru-
gi organi, ki so vključeni v spremljanje izva-
janja, upravljanja, nadzora in revizije javne-
ga razpisa, uporabijo za evidence oziroma 
sezname in analize.

19. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti predložena v celo-

ti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi 
obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni raz-
pis: Javni razpis za vzpostavitev sistema za-
gotavljanja kakovosti na visokošolskih zavo-
dih v Republiki Sloveniji v letih 2012–2015« 
z navedbo polnega naziva in naslova po-
šiljatelja. V primeru neskladnosti podatkov 
v tiskani in elektronski obliki, se šteje, da je 
za presojo pomembna tiskana oblika.

Rok za oddajo vlog je ne glede na način 
dostave pošiljke, 15. 11. 2012 do 13. ure, 
v Glavno pisarno Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, Masaryko-
va 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki – ne 
glede na vrsto prenosa pošiljke – v tiskanem 
in elektronskem izvodu (CD ali USB ključ) 

prispela na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana do izteka roka iz prejšnjega 
odstavka.

20. Odpiranje vlog
Zaradi pričakovanega večjega števila 

vlog, odpiranje le-teh ne bo javno in bo po-
tekalo v prostorih ministrstva.

Odpiranje bo opravila strokovna komisi-
ja, imenovana s strani ministra.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in 
ki ne bodo pravilno označene, se s sklepom 
zavržejo.

V primeru nepopolnih vlog bodo prija-
vitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo 
lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj 
ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopol-
nitev, se s sklepom zavrže.

21. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči 

s sklepom minister za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport. Prijavitelji bodo o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od da-
tuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni 
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.

Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo 
izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev 
pozvalo k podpisu pogodbe o sofinancira-
nju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema 
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je uma-
knil vlogo za pridobitev sredstev.

Rezultati javnega razpisa so informacije 
javnega značaja in bodo javno objavljeni na 
spletni strani ministrstva.

22. Pravno sredstvo
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo po-

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

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

23. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisna dokumen-

tacija bodo zainteresiranim prijaviteljem do-
stopni na spletni strani ministrstva, www.
mizks.gov.si pod rubriko Javne objave in 
pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete 
tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana, v Sektorju za visoko šolstvo, 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po pred-
hodni najavi.

24. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim 

razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do 
konca javnega razpisa dobijo tudi na ele-
ktronskih naslovih: darinka.vrecko@gov.si, 
vanda.rode@gov.si (vsebinski del javnega 
razpisa) in damjana.herman@gov.si (finanč-
ni in tehnični del javnega razpisa), oziroma 
pri Darinki Vrečko, Vandi Rode in Damjani 
Herman, na tel. 01/478-46-00, ob ponedelj-
kih in sredah, med 9. in 11. uro. Odgovore 
na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo 
na spletnih straneh.

Ostale zahteve so podrobneje opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport
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Št. 4300-187/2012/9 Ob-4445/12

Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti  

v letih 2012–2015, ki spodbujajo 
odprtost slovenskega visokega šolstva 

v mednarodno okolje 
v okviru: 

Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013 

3. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja 

Prednostna usmeritev 3.3.:  
Kakovost, konkurenčnost  

in odzivnost visokega šolstva
1. Naročnik in izvajalec: naročnik in izva-

jalec javnega razpisa je Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo), ki pri predmetnem javnem raz-
pisu nastopa kot posredniško telo v sistemu 
kohezijske politike za sredstva Evropskega 
socialnega sklada.

2. Pravna podlaga: podlage za izvedbo 
javnega razpisa so Zakon o visokem šolstvu 
(Uradni list RS, št. 32/12 – uradno preči-
ščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakon o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 89/07 – Odl. US, 
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F in 21/12), Zakon o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakon o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) (Uradni list 
RS, št. 96/10, 4/11, 88/11, 22/12 – ZUKN-C 
in 37/12), Pravilnik o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08 in 99/09-ZIPRS1011), Uredba Sveta 
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske 
unije L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vse-
mi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 
1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. ju-
lija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 
(Uradni list Evropske unije, L 210 z dne 
31. 7. 2006, str. 12, z vsemi sprememba-
mi; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj (Uradni list Evropske unije L 371 z dne 
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi sprememba-
mi; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), 
Operativni program razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 
051 PO 001, z dne 21. 11. 2007)), Uredba 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Slo-
veniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
in 79/10), Sklep Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v vlogi OU OP RČV, 
o potrditvi instrumenta javni razpis za so-
financiranje aktivnosti v letih 2012–2015, 
ki spodbujajo večjo odzivnost slovenskega 
visokega šolstva in odprtost v mednarodno 

okolje, številka OP RČV 3/3/08-0-MIZKŠ 
z dne 2. 10. 2012.

3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpreti hi-

trejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodi-
jo v internacionalizacijo slovenskega visoke-
ga šolstva. Javni razpis bo podprl naslednje 
aktivnosti:

3.1 vključevanje (zaposlitev) strokov-
njakov iz tujine v pedagoški in raziskovalni 
proces na visokošolskih zavodih v Republiki 
Sloveniji za daljše (vsaj eno študijsko leto) 
časovno obdobje (v nadaljevanju: strokov-
njaki iz tujine);

3.2 krajša (tedenska, mesečna) gostova-
nja tujih strokovnjakov na slovenskih visoko-
šolskih zavodih, z namenom sodelovanja pri 
izvedbi posameznih delov predmeta oziro-
ma predmetnega področja (v nadaljevanju: 
gostujoči strokovnjaki);

3.3 organizacija mednarodnih delavnic 
z vabljenimi tujimi strokovnjaki (v nadalje-
vanju: mednarodne delavnice);

3.4 priprava in/ali izvedba študijskih pro-
gramov ali njihovih delov v tujih jezikih (v 
nadaljevanju: programi v tujih jezikih)

Namen javnega razpisa je pospešiti in-
ternacionalizacijo visokega šolstva, zlasti 
z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov 
v pedagoški in raziskovalni proces na slo-
venskih visokošolskih zavodih.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi ve-
čjo odprtost slovenskega visokega šolstva 
v mednarodno okolje. Večje sodelovanje 
slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji 
v evropskem in globalnem prostoru naj bi 
vodilo do razvoja kakovostnega in medna-
rodno primerljivega visokošolskega sistema.

4. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, 
ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati

4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo javni 
in zasebni visokošolski zavodi v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji). Za po-
trebe tega javnega razpisa so prijavitelji uni-
verze in samostojni visokošolski zavodi, ki:

– so vpisani v razvid visokošolskih za-
vodov in

– izvajajo javno veljavne študijske pro-
grame, vpisane v razvid.

Posamezni prijavitelj (samostojni viso-
košolski zavod ali univerza) lahko odda več 
vsebinsko različnih vlog.

4.2 Posamezna vloga lahko vsebuje pro-
jekt s poljubnim številom aktivnosti, obvezno 
pa mora vsebovati aktivnost pod točko 1 ali 
aktivnost pod točko 2. iz 3. točke javnega 
razpisa, sicer Strokovna komisija za vodenje 
postopka javnega razpisa s sklepom vlogo 
zavrne.

4.3 Projekt mora biti izveden na območju 
Republike Slovenije.

4.4 Za namene javnega razpisa je »stro-
kovnjak iz tujine« v okviru aktivnosti pod toč-
ko 3.1 oseba, ki je pridobila doktorat v tujini 
in na dan objave javnega razpisa ni zapo-
slena v Republiki Sloveniji. Strokovnjak iz 
tujine je v desetih letih pred objavo javnega 
razpisa najmanj tri leta deloval v tujini:

– na visokošolskem zavodu,
– v raziskovalni organizaciji,
– v gospodarski družbi,
– v organizacije s področja kulture ali
– kot neodvisni strokovnjak oziroma 

umetnik.
Strokovnjak iz tujine se mora vključiti 

v pedagoški in raziskovalni proces s polnim 
delovnim časom za najmanj eno leto.

4.5 Za namene javnega razpisa je »go-
stujoči strokovnjak« v okviru aktivnosti pod 
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točko 3.2 oseba, ki na dan javnega razpisa 
ne biva v Republiki Sloveniji. Gostujoči stro-
kovnjak mora prihajati iz:

– visokošolskega zavoda,
– raziskovalne organizacije,
– gospodarske družbe,
– organizacije s področja kulture ali mora 

biti
– neodvisni strokovnjak oziroma ume-

tnik.
Gostujoči strokovnjak mora v okviru go-

stovanja na slovenskem visokošolskem za-
vodu opraviti vsaj 6 ur neposredne peda-
goške obveznosti (tj. predavanje, seminar, 
vaje) tedensko.

4.6 V okviru aktivnosti pod točko 3.3 se 
lahko izvede mednarodna delavnica z va-
bljenimi tujimi strokovnjaki, namenjena štu-
dentom ali visokošolskim učiteljem in sode-
lavcem. Stroški za izvedbo mednarodne de-
lavnice, namenjene študentom, se povrnejo 
le, če je na njej sodelovalo najmanj petnajst 
študentov in trije tuji predavatelji. Stroški za 
izvedbo mednarodne delavnice, namenjene 
visokošolskim učiteljem in sodelavcem, se 
povrnejo le, če je na njej sodelovalo najmanj 
deset domačih in tujih udeležencev, med 
vsemi udeleženci delavnice pa je najmanj 
70 % udeležencev iz tujine.

4.7 V okviru aktivnosti pod točko 3.4 bo 
sofinancirana tako priprava novih študijskih 
programov ali njihovih delov v tujih jezikih 
kot tudi prva izvedba že pripravljenih štu-
dijskih programov ali njihovih delov v tujih 
jezikih, če se doslej še niso izvajali.

4.8 Višina sredstev za posamezni projekt 
ter aktivnosti v okviru projekta:

Višina sredstev, ki jih lahko dobi po-
samezni projekt, lahko znaša največ 
250.000,00 EUR.

Najmanj 25 % sredstev posameznega 
projekta mora biti namenjenih aktivnosti 1 
ali aktivnosti 2 oziroma aktivnosti 1 in 2 
skupaj, če projekt vključuje obe vrsti ak-
tivnosti.

Prijavitelji morajo v prijavi projekta upo-
števati spodaj navedene najvišje vrednosti 
sredstev za enoto posamezne aktivnosti:

Aktivnost Najvišje vrednosti sredstev za enoto posamezne aktivnosti

1. strokovnjak iz tujine – stroški plače in povračil stroškov v zvezi z delom
– stroški za 1 povratno letalsko karto v ekonomskem razredu v višini do 1.500,00 EUR (z namenom 
prihoda / odhoda v / iz RS zaradi vključitve v pedagoški ali raziskovalni proces) ali strošek vozovnice 
za vlak ali avtobus oziroma kilometrino za osebni avto, v skladu z načelom učinkovitosti in 
gospodarnosti
– do 500,00 EUR za tečaj slovenskega jezika 

2. gostujoči strokovnjak do 1.500,00 EUR za potne stroške, do 1.000,00 EUR za stroške namestitve, do 3.500,00 EUR za 
stroške dela

3. mednarodna delavnica do 20.000,00 EUR (stroški zunanjih storitev, stroški informiranja in obveščanja, stroški plač in povračil 
stroškov v zvezi z delom)

4. program v tujem jeziku do 2.500,00 EUR za pripravo in/ali izvedbo predmeta, ovrednotenega z 1 ECTS (npr. predmet s 6 
ECTS lahko dobi do 15.000,00 EUR)

4.9 Prijavitelji se na ta javni razpis ne 
morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje 
katerih so že prejeli sredstva oziroma pre-
jemajo sredstva iz drugih javnih razpisov 
ali drugega vira financiranja iz državnega 
proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali 
proračuna EU.

5. Vsebina in priprava vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če 

vsebuje naslednje popolno izpolnjene, pod-
pisane in žigosane obrazce ter dokazila:
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– Vsebina in priprava vloge;
– Obrazec 1 OP RCV_VS-12: Prijavni 

obrazec;
– Obrazec 2 OP RCV_VS-12: Načrt fi-

nanciranja projekta s časovno dinamiko;
Ministrstvo bo preverilo skladnost finanč-

nega načrta in bo v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvi 
Obrazca 2 OP RCV_VS-12: Načrt financira-
nja projekta s časovno dinamiko.

– Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške 
projekta v svojih evidencah na ločenem 
stroškovnem mestu;

– Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino 
osnutka pogodbe;

– Parafiran vzorec pogodbe o sofinan-
ciranju;

– Potrdilo DURS-a1 (vzorec vloge za pri-
dobitev potrdila je objavljen na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/, v okviru Navodil or-
gana upravljanja v obdobju 2007–2013 in je 
objavljena tudi med razpisno dokumentacijo 
na spletni strani ministrstva).

1 (Prijavitelj odda vlogo za izdajo potrdila o 
pravici davčnega zavezanca do odbitka DDV 
v delu, ki se nanaša na projekt, ki se finan-
cira iz sredstev kohezijske politike na davčni 
urad, ki je pristojen za območje, kjer je sedež 
vlagatelja).

Prijavitelji morajo uporabiti izključno 
obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih 
ne sme spreminjati.

6. Skupna okvirna višina razpisanih sred-
stev in višina sredstev za posamezni projekt 
ter aktivnosti v okviru projekta

Javni razpis delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013, 3. razvojne priori-
tete: Razvoj človeških virov in vseživljenj-
skega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: 
Kakovost, konkurenčnost in odzivnost viso-
kega šolstva.

Skupna okvirna višina nepovratnih sred-
stev, ki jo bo ministrstvo namenilo v obdobju 
od 2012 do 2015 za sofinanciranje pred-
metnega javnega razpisa je največ do 
4.000.000,00 EUR.

Predvidena dinamika financiranja v po 
proračunskih letih (v EUR) prikazana še ta-
belarno:

Naziv instrumenta Vir 2013 2014 2015 Skupaj (EUR)

Javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti  
v letih 2012–2015, ki 
spodbujajo odprtost 
slovenskega visokega 
šolstva v mednarodno 
okolje

EU del (85,00 %): 1.700.000,00 1.275.000,00 425.000,00 3.400.000,00

SLO del 
(15,00 %):  300.000,00  225.000,00  75.000,00  600.000,00

Skupaj (EUR) 100 % 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00

Sredstva bremenijo proračunski postavki 
ministrstva:

– 694110 Kakovost, konkurenčnost in 
odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-
EU;

– 698510 Kakovost, konkurenčnost in 
odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- 
slovenska udeležba.

Delež prispevka EU v celotnih upra-
vičenih javnih izdatkih je 85,00 % 
(3.400.000,00 EUR).
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Delež sredstev slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike je 15,00 % 
(600.000,00 EUR).

Dinamika sofinanciranja po letih projekta 
iz sredstev ESS se določi s pogodbo o so-
financiranju med ministrstvom in upravičen-
cem, skladno z veljavnimi predpisi.

7. Upravičeni stroški in izdatki
Upravičeni so stroški, ki so povezani z iz-

vedbo operacije in so nastali od dneva ob-
jave javnega razpisa do najkasneje 30. 6. 
2015 ter izdatki za te stroške, ki so bili plača-
ni najkasneje do 15. 7. 2015. Skrajni datum 
izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo je 
31. 7. 2015.

Sredstva, izplačana upravičencu v skla-
du s pogodbo o sofinanciranju, so izključno 
namenska in jih sme upravičenec uporabljati 
izključno za pokrivanje stroškov izvajanja 
projekta ter v skladu s pogoji, navedenimi 
v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in 
pogodbi o sofinanciranju.

7.1 Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so v skladu s cilji projekta, ki so nave-

deni v vlogi, ki jo je upravičenec podal na 
javni razpis in so neposredno potrebni za 
njegovo izvedbo;

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

– temeljijo na verodostojnih knjigovod-
skih in drugih listinah;

– niso in ne bodo financirani z drugimi 
viri sredstev iz državnega proračuna, sred-
stev lokalnih skupnosti ali EU;

– so nastali in bili plačani znotraj obdo-
bja upravičenosti stroškov in bili pripoznani 
v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Upravičenost stroškov in izdatkov preje-
mniki sredstev dokazujejo z dokazili o na-
stankih stroškov in izdatkov ter z dokazili 
o doseženih rezultatih, ki so bili načrtovani 
in potrjeni v vlogi za sofinanciranje.

7.2 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški in izdatki morajo biti 

skladni z Navodili organa upravljanja o upra-
vičenih stroških za sredstva evropske ko-
hezijske politike za programsko obdobje 
2007–2013 (verzija 1.20):

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi 
z delom,

– stroški zunanjih storitev (npr. delo po 
avtorski pogodbi, delo po podjemni pogod-
bi, stroški prevoza in nastanitev, delo prek 
študentskega servisa, …)

– stroški informiranja in obveščanja jav-
nosti,

– posredni stroški v obliki pavšala v višini 
15 % neposredno upravičenih stroškov,

– DDV..
7.3 Vrste upravičenih stroškov v okviru 

posameznih aktivnosti projekta

Aktivnost Vrste upravičenih stroškov

1. strokovnjaki iz tujine stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom stroški zunanjih storitev 

2. gostujoči strokovnjaki stroški zunanjih storitev 

3. mednarodne delavnice stroški zunanjih storitev, stroški informiranja in obveščanja, stroški plač  
in povračil stroškov v zvezi z delom 

4. programi v tujih jezikih stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški zunanjih storitev 

Pri vseh aktivnostih so upravičeni le stro-
ški za plače v skladu s predpisi, ki veljajo za 
javni sektor.

DDV se lahko vključi v finančni načrt kot 
upravičen strošek le v primeru, če upravi-



Stran 2262 / Št. 77 / 12. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

čenec nima pravice do odbitka DDV. Ob-
računani DDV tudi ni upravičen strošek, če 
upravičenec ima pravico do odbitka DDV, 
vendar je ne uveljavi. Če je upravičenec 
identificiran za namene DDV in ima pravico 
le do delnega odbitka DDV, se DDV lahko 
vključi med upravičene stroške in izdatke le 
v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da 
je DDV delno upravičen, delno pa neupra-
vičen strošek.

Posredni stroški se priznavajo v pavšal-
nem znesku 15 % od neposrednih upravi-
čenih stroškov.

Neposredni upravičeni stroški, ki pred-
stavljajo osnovo za izračun pavšala v višini 
15 % za posredne stroške v okviru projekta 
so naslednji:

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi 
z delom,

– stroški zunanjih storitev, (pri stroških 
zunanjih storitev se upoštevajo samo avtor-
ske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila za 
delo na projektu preko študentskega servisa 
ter strokovnega izobraževanja),

– stroški informiranja in obveščanja jav-
nosti.

Upravičenec posredne stroške v pa-
všalnem znesku, v višini 15 % neposredno 
upravičenih stroškov, uveljavlja v okviru vsa-
kega posredovanega zahtevka za izplačilo, 
pri čemer za te posredne stroške ne prilaga 
dokazil. Dejansko nastali neposredno upra-
vičeni stroški služijo kot podlaga za izračun 
posrednih stroškov, zato kakršno koli zniža-
nje neposrednih stroškov pomeni znižanje 
pavšala posrednih stroškov.

7.4 Dokazila za uveljavljanje sofinancira-
nja upravičenih stroškov in izdatkov

Za dokazovanje upravičenih stroškov 
in izdatkov morajo po 60. členu Uredbe 
1083/2006/ES upravičenci pri izvajanju ope-
racij voditi ločeno računovodstvo ali ustre-
zno računovodsko kodo za vse transakcije 
v zvezi z projektom.

Izkazovanje upravičenih stroškov, me-
tode za izračun le-teh ter obdobje upravi-
čenosti podrobneje določajo Navodila or-
gana upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politi-
ke za programsko obdobje 2007–2013, 
(http://www.euskladi.si/publikacije/navodi-
la/2007-2013/), ki jih je izdalo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na 
področju kohezijske politike nastopa v vlogi 
organa upravljanja.

7.5 Način sofinanciranja
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis 

bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne do-
kumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila 
obseg in dinamiko sofinanciranja projekta 
na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih 
v vlogi na javni razpis.

8. Predplačila
Za namenska sredstva EU in sredstva 

slovenske udeležbe, na podlagi določil 
vsakokratnega veljavnega Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije 
(ZIPRS), so dovoljena predplačila do viši-
ne 20 % vrednosti predvidenih izplačil teh 
sredstev.

Predplačilo se lahko izvrši ob začetku 
izvajanja projekta v enkratnem znesku do 
dovoljene višine in v skladu z načrtom sofi-
nanciranja, na osnovi predloženega zahtev-
ka za izplačilo predplačila.

9. Merila za ocenjevanje vlog in posto-
pek izbora
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Merilo Kriteriji Način točkovanja
Najvišje 
možno 

število točk

1. OBSEG IN STRUKTURA 
AKTIVNOSTI 

– skupni obseg zaposlitev 
strokovnjakov iz tujine

1 mesec = 1 točk 20

– število gostujočih strokovnjakov vsak gostujoči strokovnjak = 2 točki 10

– število mednarodnih delavnic vsaka mednarodna delavnica = 
5 točk

15

– število pripravljenih in/ali 
izvedenih študijskih programov ali 
njihovih delov v tujih jezikih

vsaka priprava in/ali izvedba v tujih 
jeziki = 2 točki

10

2. DODANA VREDNOST 
AKTIVNOSTI

– neposredna pedagoška 
obveznost tujih strokovnjakov:
– posamezna mednarodna 
delavnica vključuje več kot 50 
odstotkov vsebin s KLASIUS 
študijskih področij (5) tehnika, 
pro izvodne tehnologije in 
gradbeništvo ali (4) naravoslovje, 
matematika in računalništvo

6 ur = 1 točka
vsakih dopolnjenih 10 ur = 2 točki
vsaka delavnica z več kot 50 % 
ustreznih vsebin = 5 točk

30

15

3. REALNOST IZVEDBE PROJEKTA 
IN DOSEGANJA REZULTATOV

– reference članice univerze, 
na kateri se izvaja pretežni 
del projekta ali samostojnega 
visokošolskega zavoda: število 
zaposlitev tujih visokošolskih 
učiteljev ali sodelavcev na dan 
objave razpisa

posamezna zaposlitev = 5 točk 10

– reference članice univerze, 
na kateri se izvaja pretežni 
del projekta ali samostojnega 
visokošolskega zavoda: število 
mednarodnih delavnic in poletnih 
šol, ki so bile na visokošolskem 
zavodu izvedene v dveh letih pred 
objavo razpisa

posamezni dogodek: 5 točk 10

– sodelovanje s tujimi 
visokošolskimi zavodi in/ali 
raziskovalnimi organizacijami 

NE= 0 točk
DA= 5 točk

5

4. FINANČNA IZVEDLJIVOST  
IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST 
PROJEKTA 

– ustreznost finančne konstrukcije 
projekta
– ekonomska upravičenost 
projekta

0 – 10 točk
0 – 10 točk

10
10

SKUPAJ 145

9.2 Postopek izbora
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev 

bo vodila strokovna komisija za vodenje po-
stopka javnega razpisa, imenovana s stra-
ni ministra, pristojnega za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: 
strokovna komisija).

Ocenjevalni postopek in postopek izbora 
bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so 
opredeljena v točki 9 in so kot Priloga RD 
3 (Ocenjevalni list) sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Komisija za ocenjevanje vlog (v nada-
ljevanju: ocenjevalna komisija), ki jo bo 
s posebno odločbo imenoval minister za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in 
bo glede na reference sestavljena iz stro-
kovnjakov, bo skladno z ocenjevalnim listom 
ocenila vsako od navedenih štirih meril.

Največje možno skupno število točk, 
s katerimi se lahko oceni posamezen pro-
jekt, je stopetinštirideset točk. Izbran je lah-

9.1 Merila za ocenjevanje vlog
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ko prijavitelj, ki doseže najmanj osemdeset 
točk iz vseh štirih sklopov meril.

Komisija za ocenjevanje vlog med pro-
jekte, ki so dosegli najmanj osemdeset točk, 
razdeli sredstva glede na število doseženih 
točk, po padajočem vrstnem redu, do raz-
delitve celotnih razpoložljivih sredstev za 
javni razpis.

Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem 
razpisu doseže enako število točk, bo izbran 
tisti, ki je dosegel večje število točk pod me-
rilom 2. Dodana vrednost aktivnosti. Kolikor 
dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 2. Do-
dana vrednost aktivnosti enako število točk, 
se izbere tisti, ki ima večje število točk pod 
merilom 1. Obseg in struktura aktivnosti. Ko-
likor je število še vedno enako, se izbere pri-
javitelj, ki ima večje število točk pod merilom 
3. Realnost izvedbe projekta in doseganja 
rezultatov. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi 
pod merilom 3. Realnost izvedbe projekta in 
doseganja rezultatov enako število točk, se 
izbere tisti, ki ima večje število točk pod me-
rilom 4. Finančna izvedljivost in ekonomska 
upravičenost projekta.

Kolikor bo zaprošena višina sofinanci-
ranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je 
razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane 
do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano 
zaprto finančno konstrukcijo.

O izboru odloči na predlog strokovne ko-
misije minister za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport v skladu z 21. točko razpisa.

10. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena ena-

kost med spoloma in preprečena vsakršna 
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki po-
kriva področje zagotavljanja enakih možno-
sti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

11. Informiranje in obveščanje javnosti
Upravičenci morajo zagotoviti, da bodo 

pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali 
zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe 
1828/2006/ES in Navodili organa upravlja-
nja za informiranje in obveščanje javnosti 
o kohezijskem in strukturnih skladih v pro-
gramskem obdobju 2007–2013, ki so obja-
vljena na spletni strani: http://www.eu-skla-
di.si/ in jih je izdala nekdanja Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, sedaj Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na po-
dročju kohezijske politike nastopa v vlogi 
organa upravljanja.

Sprejem financiranja pomeni sprejem 
dejstva, da bodo upravičenci vključeni v se-
znam upravičencev, ki bo obsegal navedbo 
upravičenca, naziv projekta in znesek javnih 
virov financiranja projekta.

12. Morebitno dopolnilno financiranje 
skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES: 
ni predvideno.

13. Zahteve glede spremljanja prihodkov 
projekta: ni relevantno.

14. Hranjenje in dostopnost dokumenta-
cije o projektu

Upravičenec mora za potrebe bodočih 
kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu 
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še 
najmanj deset let po izteku projekta oziroma 
pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih 
preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko mi-
nistrstvo ta rok podaljša. Upravičenec mora 
omogočiti tehnični, administrativni in finanč-
ni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podla-
gi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se 
izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov 

Republike Slovenije in s strani pristojnih or-
ganov Evropske unije (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo 
resničnost, pravilnost in skladnost upraviče-
nih stroškov sofinanciranega projekta. V pri-
meru kontrole na kraju samem bo upra-
vičenec omogočil vpogled v računalniške 
programe, listine in postopke v zvezi z izva-
janjem projekta. Ministrstvo bo upravičen-
cu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na 
kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih 
lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na 
kraju samem, kar bo upravičenec, dolžan 
omogočiti.

15. Obveznosti glede spremljanja podat-
kov o udeležencih

Upravičenec mora spremljati podatke 
o udeležencih v projektu v skladu z raz-
členitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 
1828/2006/ES, Uredbe 1083/2006/ES ter 
Uredbe 1080/2006/ES in Navodili organa 
upravljanja za spremljanje po prilogi XXIII 
ter spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja kohezijske politike v programskem 
obdobju 2007–2013.

16. Omejitve glede sprememb na 
projektu v skladu s 57. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES: ni relevantno.

17. Posledice v primeru ugotovitve dvoj-
nega financiranju posameznega projekta

V primeru ugotovitve že pridobljenega 
financiranja iz drugih javnih virov za isti pro-
jekt se vloga za takšen projekt zavrne.

V primeru, če se ugotovi, da je upraviče-
nec za stroške, ki so predmet sofinanciranja, 
že dobili tudi druga sredstva iz državnega, 
lokalnega ali EU proračuna, ali pa so mu bila 
odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te po-
godbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo 
lahko odstopi od te pogodbe ter zahteva 
vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na TRR do dneva vrači-
la v Proračun Republike Slovenije. Upravi-
čenec mora sredstva vrniti v postavljenem 
roku po prejemu poziva s strani ministrstva.

V primeru, da se kadar koli izkaže, da je 
upravičenec posredoval napačne podatke 
v vezi z namenom projekta ali izpolnjeva-
njem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamol-
čal take podatke, ki bi kakor koli vplivali na 
oceno in potek projekta, je ministrstvo upra-
vičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec 
pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva sku-
paj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije.

18. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov bo za-
gotovljeno v skladu z veljavno zako-
nodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog so informacije javnega 
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej 
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se na-
našati na celotno vlogo. Člani komisije za 
ocenjevanje, bodo morali predhodno podpi-
sati izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso del 
poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in dru-
gi organi, ki so vključeni v spremljanje izva-
janja, upravljanja, nadzora in revizije javne-
ga razpisa, uporabijo za evidence oziroma 
sezname in analize.

19. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti predložena v celo-

ti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi 
obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj« – prijava na javni 
razpis:»Javni razpis za sofinanciranje aktiv-
nosti v letih 2012–2015, ki spodbujajo odpr-
tost slovenskega visokega šolstva v medna-
rodno okolje« z navedbo polnega naziva in 
naslova pošiljatelja. V primeru neskladnosti 
podatkov v tiskani in elektronski obliki, se 
šteje, da je za presojo pomembna tiskana 
oblika.

Rok za oddajo vlog je ne glede na način 
dostave pošiljke, 15. 11. 2012 do 13. ure, 
v Glavno pisarno Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, Masaryko-
va 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki – ne 
glede na vrsto prenosa pošiljke – v tiskanem 
in elektronskem izvodu (CD ali USB ključ) 
prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana do izteka roka iz prejšnjega 
odstavka.

20. Odpiranje vlog
Zaradi pričakovanega večjega števila 

vlog, odpiranje le teh ne bo javno in bo po-
tekalo v prostorih ministrstva.

Odpiranje bo opravila strokovna komisi-
ja, imenovana s strani ministra.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in 
ki ne bodo pravilno označene, se s sklepom 
zavržejo in neodprte vrnejo pošiljateljem.

V primeru nepopolnih vlog bodo prija-
vitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo 
lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj 
ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopol-
nitev, se s sklepom zavrže.

21. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči 

s sklepom minister za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport. Prijavitelji bodo o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od da-
tuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni 
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.

Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo 
izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev 
pozvalo k podpisu pogodbe o sofinancira-
nju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema 
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je uma-
knil vlogo za pridobitev sredstev.

Rezultati javnega razpisa so informacije 
javnega značaja in bodo javno objavljeni na 
spletni strani ministrstva.

22. Pravno sredstvo
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo po-

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

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

23. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisna dokumen-

tacija bodo zainteresiranim prijaviteljem do-
stopni na spletni strani ministrstva, www.
mizks.gov.si pod rubriko Javne objave in 
pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
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Razpisno dokumentacijo lahko dvignete 
tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana, v Sektorju za visoko šolstvo, 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po pred-
hodni najavi.

24. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim 

razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do 
konca javnega razpisa dobijo tudi na ele-
ktronskih naslovih: darinka.vrecko@gov.si, 
vanda.rode@gov.si (vsebinski del javnega 
razpisa) in damjana.herman@gov.si (finanč-
ni in tehnični del javnega razpisa), oziroma 
pri Darinki Vrečko, Vandi Rode in Damjani 
Herman na tel. 01/478-46-00, ob ponedelj-
kih in sredah, med 9. in 11. uro. Odgovore 
na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo 
na spletnih straneh.

Ostale zahteve so podrobneje opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 5440-41/2012 Ob-4458/12
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 
o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu in razvelja-
vitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L 
št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vse-
mi spremembami, v nadaljnjem besedi-
lu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) 
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem so-
cialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 
2006, str. 12, z vsemi spremembami, v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izva-
janje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES 
o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, 
z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spre-
membami, nadaljnjem besedilu: Uredba 
1828/2006/ES), Zakona o državni upravi 
(Uradni list RS, št. 113/05, 89/07 – Odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F in 21/12), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11 
– ZDIU12), Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 
(Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 88/11, 22/12 
– ZUKN-C in 37/12), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 96/10 in 37/12), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 
3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega stra-
teškega referenčnega okvirja 2007-2013, 
št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 
2007, Operativnega programa razvoja člo-
veških virov za obdobje 2007-2013, št. CCI 
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Za-
kona o izobraževanju odraslih (Uradni list 
RS, št. 110/06), Odredbe o standardih in 
normativih v izobraževanju odraslih (Uradni 
list RS, št. 43/00) in sklepa Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi 
organa upravljanja, o potrditvi instrumenta 
javni razpis za izbor operacij, z dne 8. 10. 

2012, št. OPRČV 3/1/27-0-MŠŠ, objavlja 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport

javni razpis
za sofinanciranje uvajanja modela 

ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja v izobraževanju 

odraslih od 2012 do 2014
1. Ime oziroma naziv in sedež posre-

dniškega telesa, ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij sofinancira 

Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Javni razpis za izbor operacij se iz-
vaja v okviru Operativnega programa razvo-
ja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. 
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja, prednostne usme-
ritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovito-
sti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Programska in vsebinska osnova, ki 
jo opredeljuje vsebina javnega razpisa, je 
opredeljena v: Strategiji o vseživljenjskosti 
učenja v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, julij 2007: http://www.mss.gov.si/file-
admin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ra-
zvoj_solstva/IU2010/ Strategija_VZU.pdf, 
Resoluciji Sveta o prenovljenem evrop-
skem programu za izobraževanje odraslih: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:000
6:SL:PDF in Metodološkem priročniku 
z orodji in pripomočki za izpeljavo po-
stopkov vrednotenja: http://www.acs.si/in-
dex.cgi?m=51&id=222.

Predmet javnega razpisa je sofinancira-
nje uvajanja modela ugotavljanja in vredno-
tenja neformalno pridobljenega znanja v iz-
obraževanju odraslih v obdobju od 2012 do 
2014. Uvajanje zajema vpeljevanje postop-
kov in orodij za ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja odraslih 
v organizacije za izobraževanje odraslih, ki 
delujejo v statističnih regijah.

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja v izobraževanju odra-
slih bodo uvajali strokovni delavci za ugo-
tavljanje in vrednotenje neformalno prido-
bljenega znanja (v nadaljevanju: strokovni 
delavci UVZ), ki se bodo usposabljali v okvi-
ru operacije »Razvoj pismenosti ter ugota-
vljanje in priznavanje neformalnega učenja 
od 2011 do 2014«, ki jo financira Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada.

Za uvajanje modela ugotavljanja in vre-
dnotenja neformalno pridobljenega znanja 
v izobraževanju odraslih bo izbranih najmanj 
14 prijaviteljev, tako, da bo v vsaki statistični 
regiji (v nadaljnjem besedilu: regija) izbran 
najmanj en prijavitelj.

Obdobje izvajanja operacij je od dneva 
objave tega javnega razpisa do 31. 3. 2014.

Pričakovani rezultati operacij so:
– v vsaki statistični regiji bo izdelan na-

črt izvajanja aktivnosti za uvajanje modela 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pri-
dobljenega znanja;

– v statističnih regijah bo izpeljanih naj-
manj 1250 postopkov za ugotavljanje in vre-
dnotenje neformalno pridobljenega znanja, 
pri čemer bo število postopkov pri posa-
meznem prijavitelju odvisno od števila pre-
bivalcev v regiji, kjer deluje. Po zaključku 
postopka dobi vsak kandidat potrdilo z opi-

som neformalnih znanj, izkušenj in kompe-
tenc, ki so bile ovrednotene in o možnostih 
uporabe pri nadaljnjem potrjevanju znanja, 
vključevanju v nadaljnje izobraževanje in pri 
zaposlovanju;

– v vsaki statistični regiji bo izdelan načrt 
seznanjanja javnosti in socialnih partnerjev 
s postopki in orodji za ugotavljanje in vre-
dnotenje neformalno pridobljenega znanja.

Izbrani izvajalci morajo:
– na spletnem naslovu izvajalca objavlja-

ti informacije o poteku projekta in
– predstaviti rezultate na zaključni konfe-

renci projekta »Razvoj pismenosti ter ugota-
vljanje in priznavanje neformalnega učenja 
od 2011 do 2014«.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

3.1 Splošni pogoji
Prijavi se lahko pravna oseba, ki:
– je na dan objave tega javnega razpi-

sa registrirana za opravljanje izobraževalne 
dejavnosti pri pristojnem sodišču in izva-
ja svojo dejavnost na območju Republike 
Slovenije;

– ni za isti namen sofinanciran iz drugih 
sredstev državnega ali lokalnega proračuna 
ali sredstev EU;

– je neposredno odgovoren za pripravo 
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot 
posrednik;

– je finančno in poslovno sposoben iz-
peljati projekt;

– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in 
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpi-
sane vsebine;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku ali likvidacijskem postop-
ku, z njegovimi posli ne upravlja sodišče;

– zoper njega ni začet postopek z upniki, 
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni 
v kateri koli podobni okoliščini;

– ima na dan podpisa izjave poravnane 
vse davke, prispevke in druge dajatve, do-
ločene z zakonom;

– prijavitelj ali odgovorna oseba prijavite-
lja nista bila pravnomočno obsojena zaradi 
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 
66/08 – popr., 39/09 in 55/09 – odl. US);

– se strinja z uporabo osebnih podatkov 
izvajalcev v projektu za namene dokazova-
nja upravičenih stroškov.

3.2 Posebne zahteve
V nadaljnjem postopku izbora bo stro-

kovna komisija upoštevala vsebinske zah-
teve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni 
projekti:

– vsebina predlaganega projekta mora 
biti skladna z razpisanim vsebinskim po-
dročjem javnega razpisa, organizacijski in 
terminski načrt projekta mora biti skladen 
s pričakovanimi rezultati, ki so dostopni na 
spletnem naslovu tega javnega razpisa. Pri-
javni obrazci morajo biti pravilno izpolnjeni, 
podatki v obrazcih morajo biti usklajeni in si 
ne smejo nasprotovati.

Projekti, ki ne bodo upoštevali navedenih 
zahtev, bodo izločeni iz nadaljnjega postop-
ka izbora.

Prijavitelj v vlogi za ta javni razpis priloži:
– prijavnico;
– elaborat;
– finančni načrt;
– parafiran vzorec pogodbe o sofinan-

ciranju;
– izjavo o izpolnjevanju splošnih pogo-

jev;
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– pismo o nameri za sodelovanje z go-
spodarsko organizacijo v statistični regiji, in 
sicer: v veliki in srednji regiji tri (3), v majhni 
regiji eno (1);

– pismo o nameri za sodelovanje z ob-
močno enoto Zavoda RS za zaposlovanje;

– izjavo, da:
– bo za vodenje in strokovna dela UVZ 

zaposlil največ eno osebo za polni delovni 
čas,

– bo vodja projekta in strokovni dela-
vec UVZ ista oseba, s katero bo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za namen izvajanja 
projekta,

– za izvajanje projekta ne bo uvelja-
vljal delovne uspešnosti iz naslova poveča-
nega obsega dela;

– izjavo, da bo v usposabljanje vključil 
največ dve osebi iz svoje organizacije, z naj-
manj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in iz-
kušnjami s področja izobraževanja odraslih;

– izjavo, da bo pri načrtovanju števila 
ur strokovnih delavcev UVZ, v elaboratu in 
finančnem načrtu za prijavljeno operacijo, 
upošteval Odredbo o standardih in normati-
vih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, 
št. 43/00);

– izjavo, da se strinja, da lahko Ministr-
stvo, glede na vse prijave in

– razpoložljiva sredstva, razporedi sred-
stva drugače, kot je napovedal prijavitelj.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpol-
njujejo pogoje

Zap. št. Merilo Št. točk
Kakovost predlaganega projekta

1. Analiza potreb statistične regije za uvedbo in spremljanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja:
– analiza potreb je celovita, potrebe po uvedbi projekta so utemeljene
– analiza potreb ni celovita, potrebe po uvedbi projekta so zadovoljivo utemeljene
– uvedba projekta ne temelji na analizi potreb

6
4
0

2. Ciljne skupine:
– ciljne skupine so zelo dobro utemeljene, z jasno opredeljenimi značilnostmi in potrebami
– ciljne skupine so zadovoljivo utemeljene, z delno opredeljenimi značilnostmi in potrebami
– ciljne skupine, njihove, značilnosti in potrebe niso zadovoljivo opredeljene

6
4
0

3. Načrt izvajanja aktivnosti za uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v regiji:
– je jasno opredeljen, pričakovani rezultati so realni
– je zadovoljivo opredeljen, pričakovani rezultati so nejasni
– je slabo pripravljen, pričakovani rezultati niso realni

4
2
0

4. Opredelitev nalog in rezultatov, ki jih bo izvajalec operacije izvajal v sodelovanju z gospodarskimi organizacijami:
– naloge so jasno opredeljene, pričakovani rezultati so realni
– naloge in pričakovani rezultati so zadovoljivo opredeljeni
– naloge in pričakovani rezultati so slabo opredeljeni

4
2
0

5. Načrt seznanjanja javnosti in socialnih partnerjev s postopki in orodji za ugotavljanje in vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja:
– je ciljno, vsebinsko in organizacijsko dobro razdelan
– je ciljno, vsebinsko in organizacijsko zadovoljiv
– je ciljno, vsebinsko in organizacijsko pomanjkljiv

4
2
0

6. Spremljanje, predmet evalvacije, sub jekti in načrt so:
– jasno in podrobno opredeljeni
– zadovoljivo opredeljeni
– nezadovoljivo opredeljeni

4
2
0

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo operacije
7. Izkušnje prijavitelja na področju ugotavljanja in vrednotenja neformalnega učenja ter svetovalne dejavnosti za 

odrasle:
– vključen v dva ali več projektov na nacionalni oziroma mednarodni ravni in izvaja svetovalno dejavnost za 
odrasle po nacionalnem modelu
– vključen v en projekt na nacionalni ali mednarodni ravni in izvaja svetovalno dejavnost za odrasle po 
nacionalnem modelu
– izvaja svetovalno dejavnost za odrasle po nacionalnem modelu
– vključen v en projekt na nacionalni ali mednarodni ravni in izvaja svetovalno dejavnost za odrasle
– izvaja svetovalno dejavnost za odrasle
– nima zadostnih izkušenj

6

4

3
2
1
0

Najvišje število točk 34
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V postopku nadaljnjega izbora bodo 
obravnavni prijavitelji, ki bodo dosegli naj-
manj 26 točk.

Prijavitelji bodo razdeljeni v dvanajst (12) 
skupin glede na regijo v kateri ima sedež 
prijavitelj.

Regije, na katerih prijavitelji prijavljajo 
operacije, so po okvirnem številu prebival-
cev razdeljena v tri skupine:

– majhna regija do 73.000 prebivalcev,
– srednja regija od 73.000 do 130.000 

prebivalcev,
– velika regija nad 130.000 prebivalcev.
V prvi fazi izbora bo v vsaki regiji izbran 

en prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število 
točk. Če bo prijaviteljev z enakim številom 
točk več, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel 
večje število točk pri merilih pod točkami 3, 
4 in 7. Če bo še vedno več prijaviteljev dose-
glo enako število točk, bo izbran prijavitelj, 
ki bo dosegel večje število točk pri merilu 
pod točko 1.

V drugi fazi izbora bosta izbrana, gle-
de na razpoložljiva finančna sredstva, še 
najmanj dva prijavitelja iz velikih regij, ki 
bosta dosegla največ točk. Če bo prijavite-
ljev z enakim številom točk več, bo izbran 
prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk 
pri merilih pod točkami 3, 4 in 7. Če bo še 
vedno več prijaviteljev doseglo enako število 
točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje 
število točk pri merilu pod točko 1.

V primeru, da v drugi fazi izbora ne bo 
dovolj prijaviteljev iz velikih regij, se bo izbi-
ralo prijavitelje iz srednjih regij.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Javni razpis za izbor operacij delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada, javni razpis za 
izbor operacij se izvaja v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: 
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljša-
nje kakovosti in učinkovitosti sistemov izo-
braževanja in usposabljanja.

Skupna okvirna višina razpoložljivih 
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega 
javnega razpisa, je 650.400,00 EUR, po le-
tih pa:

– za proračunsko leto 2013: 
458.000,00 EUR od tega:

– 389.300,00 EUR s PP 924210 Izo-
braževanje in usposabljanje učiteljev in iz-
obraževalcev za odrasle – ESS-07-13-EU 
udeležba (85,00 %) in

– 68.700,00 EUR s PP 925410 – Iz-
obraževanje in usposabljanje učiteljev in 
izobraževalcev za odrasle – ESS – 07-13 
– slovenska udeležba (15,00 %),

– za proračunsko leto 2014: 
192.400,00 EUR od tega:

– 163.540,00 EUR s PP 924210 Izo-
braževanje in usposabljanje učiteljev in iz-
obraževalcev za odrasle – ESS-07-13-EU 
udeležba (85,00 %) in

– 28.860,00 EUR s PP 925410 – Iz-
obraževanje in usposabljanje učiteljev in 
izobraževalcev za odrasle – ESS – 07-13 
– slovenska udeležba (15,00 %).

Dinamika porabe sredstev bo opredelje-
na v finančnih načrtih, skladno s proračun-
skimi zmogljivostmi in proračunoma za leti 
2013 in 2014.

Ministrstvo bo praviloma izbranim izva-
jalcem v letu 2013 izplačalo predplačilo v vi-
šini do 20 % od vrednosti operacije, v skladu 

s proračunskimi zmogljivostmi Ministrstva, 
če bodo to omogočale določbe Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da gle-
de na razpoložljiva sredstva po posame-
znih proračunskih letih, izbranim izvajal-
cem predlaga prilagoditev dinamike sofi-
nanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom ministrstva se šteje, da 
odstopa od vloge.

Ministrstvo bo sredstva izbranim izva-
jalcem izplačalo na osnovi popolnih zah-
tevkov za izplačilo, v skladu s pogodbo in 
finančnim načrtom. Stroške projekta na-
stale do 31. 8. tekočega leta bo praviloma 
izplačalo v tekočem proračunskem letu. Za-
dnji zahtevek za izplačilo v posameznem 
proračunskem letu mora biti izstavljen do 
15. 9. tekočega leta.

6. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva

Ministrstvo bo financiralo le upravičene 
stroške, na osnovi načrtovane dinamike, ki 
je opredeljena v finančnem načrtu. Upra-
vičeni stroški za izvedbo operacije so od 
dneva objave tega javnega razpisa do 31. 3. 
2014.

Upravičenost izdatkov je od dneva ob-
jave tega javnega razpisa do 31. 12. 2014.

Ministrstvo bo sredstva izplačalo v prora-
čunskih letih 2013 in 2014.

Sredstva po proračunskih letih za posa-
mezno regijo znašajo največ:

Proračunsko 
leto

Majhne regije 
(4)

Srednje regije 
(3)

Velike regije  
(5)

2013 82.407,36 90.244,80 285.347,84

2014 32.323,20 34.632,00 125.444,80

Skupaj sredstva 114.730,56 124.876,80 410.792,64

7. Razmerje med sredstvi na postavkah 
namenskih sredstev EU za kohezijsko poli-
tiko in na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sred-
stev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske ude-
ležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 
15,00 %.

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

9. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega tega jav-

nega razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga 

povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi za zunanje 

izvajalce,
– delo po podjemni pogodbi za zunanje 

izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– izdatki za službena potovanja (dnevni-

ce, hoteli, prevozi),
– založniške in tiskarske storitve, e-pu-

blikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški zaključne konference,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih 

materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigriz-

kov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
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– davek na dodano vrednost (DDV),
– posredni stroški v pavšalnem znesku 

v višini 15,00 % neposrednih upravičenih 
stroškov.

Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru 
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo 
za izračun pavšala, so naslednji:

– plače (z davki in prispevki) in druga 
povračila stroškov dela,

– delo po avtorski pogodbi,
– delo po podjemni pogodbi,
– delo preko študentskega servisa,
– stroški oglaševalskih storitev,
– izdatki za službena potovanja (dnevni-

ce, hoteli, prevozi).
Uveljavljanje delovne uspešnosti iz na-

slova povečanega obsega dela ni upravičen 
strošek v operacijah na podlagi tega javne-
ga razpisa. Način uveljavljanja upravičenih 
stroškov in dokazila za dokazovanje upra-
vičenih stroškov so navedena v »Navodi-
lih Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport za izvajanje operacij ESS«, 
ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in 
smiselno povzemajo Navodila organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2007–2013.

Pri uveljavljanju upravičenega stroška 
davka na dodano vrednost (DDV), mora 
izbrani prijavitelj (v nadaljevanju: upra-
vičenec) pred podpisom pogodbe o sofi-
nanciranju pridobiti in predložiti potrdilo 
pristojnega davčnega urada. Pogoji gle-
de upravičenosti stroška davka na doda-
no vrednost so navedeni v točki 9 Navodil 
organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodi-
la/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politi-
ke-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4 Na-
vodil Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport za izvajanje operacij ESS.

10. Zahteve glede upoštevanja zakona, 
ki ureja javno naročanje: upravičenec bo 
moral pri porabi teh sredstev upoštevati za-
kon, ki ureja javno naročanje, kolikor so 
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.

11. Zahteve glede informiranja in obve-
ščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upra-
vičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 
1828/2006/ES in navodili organa upravlja-
nja: upravičenec bo moral pri informiranju in 
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen 
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007–2013 (dosto-
pna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/na-
vodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-poli-
tike-2007-2013).

12. Morebitno dopolnilno financiranje: 
dopolnilno financiranje, skladno s 34. čle-
nom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.

13. Zahteve glede hranjenja dokumen-
tacije o operaciji in dostopnosti dokumen-
tacije o operaciji posredniškemu telesu, 
organu upravljanja, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu ter drugim nadzornim 
organom

Upravičenec je dolžan vso dokumenta-
cijo, povezano z operacijo ESS, hraniti na 
enem mestu v skladu z veljavnimi predpisi, 
vendar najmanj do 31. 12. 2020, in sicer lo-
čeno za vsako operacijo ESS, kot dokazila 
za potrebe bodočih kontrol.

Strokovna gradiva in podporne materia-
le hrani upravičenec. Morajo biti dostopna 

oziroma v uporabi za namen, za katerega 
so bila sofinancirana.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremlja-
ti porabo sredstev za operacijo v ločenem 
računovodstvu na posebnem stroškovnem 
mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

Upravičenec bo moral omogočiti tehnič-
ni, administrativni in finančni nadzor nad iz-
vajanjem operacije, katerega sofinanciranje 
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s stra-
ni Ministrstva, pristojnih organov Republi-
ke Slovenije in s strani pristojnih organov 
Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni 
organi).

Upravičenec bo moral nadzornim or-
ganom predložiti vse dokumente, ki izka-
zujejo resničnost, pravilnost in skladnost 
upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo 
upravičenec omogočil vpogled v računal-
niške programe, listine in postopke v zve-
zi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo 
o izvedbi kontrole na kraju samem predho-
dno pisno obveščen. V izjemnih primerih se 
lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na 
kraju samem.

Kolikor se bo pri katerikoli kontroli opera-
cije po njenem zaključku izkazalo, da ope-
racija ni v skladu z javnim razpisom ali po-
godbo o sofinanciranju, lahko Ministrstvo od 
upravičenca zahteva vrnitev že izplačanih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vra-
čila.

14. Zagotavljanje enakih možnosti: upra-
vičenec bo moral zagotoviti enakost med 
spoloma in preprečiti vsakršno diskrimina-
cijo med osebami, ki so oziroma bodo vklju-
čene v izvajanje aktivnosti v okviru tega 
javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki 
pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

15. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino tega javnega razpisa in 
da se z njo strinja. Sprejetje financiranja 
s strani upravičenca pomeni tudi sprejem 
dejstva, da bo vključen na seznam upravi-
čencev, ki bo obsegal navedbo upravičen-
ca in občine, naziv operacije, regijo upra-
vičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo za-
gotovljeno v skladu z veljavno zako-
nodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki 
jih komisija odpre, so informacije javnega 
značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej 
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zako-
na o dostopu do informacij javnega znača-
ja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, 
v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno 
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziro-
ma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na 
del vloge, ne more pa se nanašati na celo-
tno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podat-
kov v vlogi, bo Ministrstvo lahko domnevalo, 
da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Upravičenec se zavezuje k varovanju 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skla-
du s Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), 
Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, 
Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 
33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom 
Uredbe 1083/2006/ES.

16. Zahteve glede spremljanja prihod-
kov operacije: upravičenec bo moral doku-
mentirano spremljati in prikazovati prihodke 
operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije 
ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvar-
jenih prihodkov znižati upravičene stroške.

17. Zahteve glede spremljanja podatkov 
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Ured-
be 1828/2006/ES: upravičenec bo moral 
spremljati podatke o udeležencih v skladu 
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 
1828/2006/ES.

18. Omejitve glede sprememb ope-
racije v skladu s 57. členom Uredbe 
1083/2006/ES: ni relevantno.

19. Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev

Prijavitelj pošlje prijavo na naslov: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Sektor za višje šolstvo in izobraževa-
nje odraslih, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 
Ljub ljana najkasneje do 2. 11. 2012. Za pra-
vočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na 
dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom 
in poslana priporočeno ali oddana na dan 
izteka tega javnega razpisa do 12. ure v vlo-
žišče Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub-
ljana. Prijavitelj odda prijavo v zaprti ovojnici 
z označenim imenom in naslovom prijavite-
lja ter vidno oznako »Ne odpiraj – prijava za 
Javni razpis za sofinanciranje uvajanja mo-
dela ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja v izobraževanju odra-
slih od 2012 do 2014«. Prijave, ki ne bodo 
oddane s predpisanimi oznakami, strokovna 
komisija ne bo odpirala in obravnavala in jih 
bo vrnila prijavitelju.

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

Vloge bo odprla in ocenila strokovna ko-
misija za izvedbo postopka tega javnega 
razpisa za izbor operacij, ki jo je imenoval 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport.

Zaradi pričakovanega velikega števila 
prijav, v skladu s tretjim odstavkom 222. čle-
na Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, odpiranje 
prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku 
osmih dni od izteka roka za oddajo prijav 
v prostorih Ministrstva.

Komisija bo v roku osmih dni od od-
piranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi ti-
ste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

21. Rok, v katerem bodo kandidati obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra o iz-
idu tega javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku šestdesetih dni od izteka roka 
za oddajo vlog.

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

22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lah-
ko zainteresirane osebe dvignejo razpisno 
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva, 
www.mizks@gov.si (rubrika Javne objave in 
razpisi / Javni razpisi). Razpisno dokumen-
tacijo lahko dvignete tudi osebno na Mini-
strstvu za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, 
v Sektorju za višje šolstvo in izobraževanje 
odraslih, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, 
po predhodni najavi. Za dodatne informacije 
lahko pokličete mag. Katjo Dovžak na šte-
vilko: 01/400-53-40 ali pišete na elektronski 
naslov: katja.dovzak@gov.si zadeva »Vpra-
šanje za JR za uvajanje modela UVNPZ od 
2012 do 2014«.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno fi-
nanciranje posamezne operacije ali, da je 
višina sofinanciranja operacije presegla ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki 
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni 
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz dru-
gih virov financiranja (prepoved dvojnega 
financiranja), v nasprotnem primeru lahko 
Ministrstvo prekine izplačevanje sredstev 
in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 95/2012 Ob-4460/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi 
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. ju-
lija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremem-
bami, Uredbe 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 in 79/10, v nadaljeva-
nju: Uredba), Uredbe o regionalnih razvoj-
nih programih (Uradni list RS, št. 69/12), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 96/10), Rebalansa proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 37/12), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 
(Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZU-
KN-C in 37/12 – ZIPRS1112-B), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja 
sredstev za spodbujanje razvojnih progra-
mov in prednostnih nalog (Uradni list RS, 
št. 56/11), Zakona o štipendiranju (Uradni 
list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09 in 
62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 

– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, v nadaljevanju: 
ZŠtip), Zakona o spodbujanju skladnega re-
gionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 
in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Poslov-
nega in finančnega načrta 2012 Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS 
12. 6. 2012, Operativnega programa razvoja 
človeških virov 2007–2013 (potrjen s strani 
Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007 (št. 
potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Spo-
razuma o prenosu nalog organa upravlja-
nja na posredniško telo, št. 5440-3/2010/4 
z dne 1. 6. 2010, Pogodbe o prenosu nalog 
posredniškega telesa na sklad za izvajanje 
instrumenta javni razpis za izbor operacij Iz-
vajanje enotnih regijskih štipendijskih shem 
za šolsko/študijsko leto 2012/2013 z dne 
10. 10. 2012 in Sklepa Organa upravljanja 
št. OP RČV 1/3/06-0-MDDSZ z dne 8. 10. 
2012 o potrditvi instrumenta Javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih 
štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 
2012/2013, Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih 

regijskih štipendijskih shem  
za šolsko/študijsko leto 2012/2013 

v okviru 
1. razvojne prioritete »Spodbujanje 
podjetništva in prilagodljivosti« in 

1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske 
sheme« 

Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013

1. Posredniško telo: posredniško telo je 
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: PT).

2. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec 
je Javni sklad Republike Slovenije za ra-
zvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: sklad), ki bo izve-
del postopek za dodelitev sredstev.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je posredno so-

financiranje kadrovskih štipendij, ki jih pode-
ljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih 
shem ali samoupravne lokalne skupnosti (v 
nadaljevanju: upravičenci) od šolskega/štu-
dijskega leta 2012/2013 do zaključka izo-
braževanja na isti stopnji, vendar najdlje do 
konca šolskega/študijskega leta 2014/2015. 
Izbirale se bodo operacije na osnovi pro-
gramov, ki opredeljujejo izvajanje enotnih 
regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na 
partnerstvu med delodajalci, upravičenci in 
državo. Operacija je potrjen program, ki ga 
izvaja upravičenec.

Na osnovi izbranega programa bo upra-
vičenec izvedel postopek dodeljevanja ka-
drovskih štipendij dijakom ter študentom (v 
nadaljevanju: štipendistom) za izobraževa-
nje na posamezni ravni javno veljavnega 
izobraževalnega programa poklicnega ali 
srednješolskega izobraževanja in/ali javno 
veljavnega študijskega programa od šolske-
ga/študijskega leta 2012/2013 do zaključka 
tega izobraževanja, vendar najdlje do konca 
šolskega/študijskega leta 2014/2015.

V okviru javnega razpisa gre za po-
sredno sofinanciranje kadrovskih štipen-
dij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem 
v regijah zagotavljalo ustrezne kvalificirane 
kadre za prenos novih znanj in tehnologij 
v smeri pospešitve razvoja produktov in sto-
ritev. Prav tako so predmet sofinanciranja 

stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti 
enotnih regijskih štipendijskih shem.

4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinancira-

nje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih 
shem, ki temeljijo na partnerstvu med de-
lodajalci, upravičenci in državo. Gre za po-
sredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 
z namenom:

– usklajevanja razmerja med ponudbo 
in potrebami po kadrih v posamezni regiji;

– dviga ravni izobrazbene strukture;
– znižanja strukturne brezposelnosti;
– vračanja izšolanih kadrov iz univerzi-

tetnih središč v regijo oziroma ohranjanje 
izšolanih kadrov v regiji;

– spodbujanja razvoja kadrovskega šti-
pendiranja podjetij v regiji in načrtovanje ra-
zvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Cilj izbranih operacij je vključiti 250 de-
lodajalcev ter sofinancirati štipendije 700 
štipendistom za izobraževanje na posa-
mezni ravni in posameznem izobraževal-
nem programu od šolskega/študijskega leta 
2012/2013 dalje do zaključka tega izobra-
ževanja, vendar najdlje do zaključka šolske-
ga/študijskega leta 2014/2015.

5. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Na javnem razpis lahko kandidirajo vla-
gatelji, ki izpolnjujejo enega izmed nasle-
dnjih pogojev:

– imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2 
status regionalne razvojne agencije;

– so pravne osebe, na katere je bila pre-
nesena obveznost izvajanja regijskih štipen-
dijskih shem (v tem primeru naj vlagatelj 
k vlogi predloži ustrezno dokazilo o prenosu 
pristojnosti);

– so samoupravne lokalne skupnosti.
Vlagatelj mora izpolnjevati tudi naslednje 

osnovne pogoje:
– je pravna oseba registrirana za opra-

vljanje dejavnosti iz prve alineje prejšnjega 
odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem 
organu oziroma ima te dejavnosti opredelje-
ne v svojem ustanovitvenem aktu oziroma 
je samoupravna lokalna skupnost (vlagatelj 
priloži kopijo ustanovitvenega akta);

– ni v postopku prisilne poravnave ali 
stečaja ali likvidacijskem postopku (Izjava 
vlagatelja);

– zoper vlagatelja ni izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero mu 
je prepovedano opravljati dejavnost, za ka-
tero je registriran (Izjava vlagatelja);

– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in 
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpi-
sanih vsebin (Izjava vlagatelja);

– je finančno in poslovno sposoben iz-
vesti razpisane vsebine (Izjava vlagatelja);

– za program, ki ga prijavi na javni razpis 
sklada, predhodno ni pridobil sredstev iz 
državnega proračuna ali sredstev evropske 
kohezijske politike, razen sredstev občinskih 
proračunov, vendar ne za iste upravičene 
stroške, ki jih prejme sofinancirane preko 
sredstev Evropskega socialnega sklada (v 
nadaljevanju: ESS) (Izjava vlagatelja).

Vlagatelj se na javni razpis prijavi s pro-
gramom, ki opredeljuje izvajanje enotnih re-
gijskih štipendijskih shem ter oceno potreb 
delodajalcev po kadrih.

Sklad lahko za potrebe tega javnega 
razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja 
pogojev iz uradnih evidenc. Vlagatelj podpi-
še Obrazec št. 3: Izjava vlagatelja o izpol-
njevanju in sprejemnaju razpisanih pogojev, 
s katerim potrdi izpolnjevaje in sprejemanje 
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razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu. V primeru dvoma glede iz-
polnjevanja pogojev katerega koli vlagatelja, 
lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

6. Kazalniki
Za učinkovito merjenje in ocenjevanje 

operacij bo sklad spremljal naslednje ključ-
ne kazalnike:

– število prejemnikov iz ukrepov štipen-
dijske sheme (štipendisti);

– število štipenditorjev (delodajalcev);
– število štipendistov, ki so uspešno za-

ključili izobraževanje;
– število štipendistov, ki so zaposleni pri 

delodajalcu 12 mesecev po zaključku izo-
braževanja.

V skladu s prilogo XXIII, Uredbe 
št. 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006 (z vse-
mi spremembami) se spremlja tudi podatke 
o udeležencih, in sicer glede na:

– spol,
– status na trgu delovne sile,
– starost,
– ranljive skupine (v skladu z nacional-

nimi pravili),
– izobrazbo.
7. Merila za izbor
Vloge se bodo ocenjevale na osnovi 

splošnih in razmejitvenega merila, pri če-
mer se bo razmejitveno merilo uporabljalo 
le v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih 
sredstev s strani vseh vlagateljev višja od 
razpisanih sredstev.

Največje možno število točk, ki jih vlaga-
telj lahko prejme pri splošnih merilih, je 30. 
Pri posameznem merilu oziroma razdelku 
merila je možno prejeti le 0 točk (vlagatelj ne 
izpolnjuje merila) ali 5 točk (vlagatelj izpol-
njuje merilo v celoti). Minimalno zahtevano 
število točk, ki jih vlagatelj mora prejeti, da 
se bo vloga uvrstila v nadaljnji postopek, je 
20 točk, pri čemer mora vlagatelj pri merilu 
»Skladnost s cilji prednostne usmeritve« do-
seči vseh 10 točk. Če vlagatelj po splošnih 
merilih ne pridobi minimalnega zahtevanega 
števila točk, se vloga kljub pravočasnosti in 
popolnosti ne bo ocenjevala dalje in bo izlo-
čena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

7.1. Splošna merila

Merilo Opis Ocena

Skladnost s cilji prednostne 
usmeritve 

Rezultati programa bodo prispevali k spodbujanju vpisa na tiste vrste  
in področja izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost glede na 
potrebe gospodarstva in trga dela v posamezni regiji.

0 ali 5 točk

Rezultati programa bodo prispevali k vračanju izšolanih kadrov  
iz univerzitetnih središč v regijo ter posledično k dvigu ravni izobrazbene 
strukture.

0 ali 5 točk

Vpliv na trajnostni razvoj in enake 
možnosti

Program ima pozitiven vpliv na spodbujanje trajnostnega razvoja. 0 ali 5 točk

Program ima pozitiven vpliv na enake možnosti (predvsem mora biti 
zagotovljena enakost med spoloma oziroma preprečena vsakršna 
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki se nanaša na področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe št. 1083/2006/ES.

0 ali 5 točk

Ukrepi informiranja in obveščanja 
javnosti

Priprava promocijskega načrta, s katerim se bo zagotovila širša promocija  
in posledično večja vključenost delodajalcev in štipendistov. 0 ali 5 točk

Reference oziroma predhodne 
izkušnje pri izvajanju projektov 
v okviru evropske kohezijske politike 
oziroma ostalih programov pobud 
skupnosti

Vlagatelj ima predhodne izkušnje pri izvajanju evropskih projektov 
kohezijske politike, kot npr. PPS Equal, programih čezmejnega sodelovanja 
Interreg ipd.

0 ali 5 točk

SKUPAJ največ: 30 točk
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7.2. Razmejitveno merilo: Indeks razvoj-
ne ogroženosti

V primeru, da bo vsota vseh zaprošenih 
sredstev po končanem postopku ocenjeva-
nja na osnovi splošnih meril (vlagatelji, ki 
bodo dosegli vsaj 20 točk) višja od razpisa-
nih sredstev, se bo izvedel postopek izbora 
z razmejitvenim merilom.

V skladu z ZŠtip se v primeru nezado-
stne višine razpisanih sredstev upošteva in-
deks razvojne ogroženosti (v nadaljevanju: 
IRO) regije. Pri vlogah, ki jih prijavljajo sa-
moupravne lokalne skupnosti se upošteva 
IRO regije, v katero je samoupravna lokalna 
skupnost vključena.

Točke iz merila IRO se določajo glede na 
uvrstitev regije oziroma samoupravne lokal-
ne skupnosti, skladno s Sklepom o razvr-
stitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za 
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 23/06 in 20/11 – ZSRR-2)

Indeks razvojne ogroženosti regije Točke

od vključno 131 navzgor. 10 točk

od vključno 114 do 131. 9 točk

od vključno 97 do 114. 8 točk

od vključno 80 do 97. 7 točk

od 80 navzdol. 6 točk

7.3. Postopek izbora v primeru, ko zapro-
šena sredstva presegajo razpisana

1. korak
Kolikor višina zaprošenih sredstev po 

končani fazi izbora s splošnimi merili pre-
sega višino razpisanih sredstev, se višina 
zaprošenih sredstev posameznega vlaga-
telja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se 
izračuna tako, da se število prejetih točk iz 
razmejitvenega merila (IRO) deli z najvišjim 
možnim številom prejetih točk pri IRO (10). 
Najvišje število prejetih točk pri IRO (10) ne 
pomeni, da bodo vlagatelju s sklepom odo-
brena vsa zaprošena sredstva.

2. korak
Kolikor po izvedenem postopku prvega 

koraka niso razdeljena vsa sredstva iz jav-
nega razpisa, ali kolikor seštevek sredstev 
dodeljenih po prvem koraku še vedno pre-
sega višino razpisanih sredstev, se izraču-
nane zneske posameznim vlagateljem iz 1. 
koraka pomnoži z novim količnikom 2. Vre-
dnost novega količnika 2 se določi z razmer-
jem med višino razpisanih sredstev v okviru 
javnega razpisa in seštevkom sredstev, ki bi 
bila podeljena posameznim vlagateljem po 
izvedenem 1. koraku.

Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila po-
deljena) po drugem koraku pri posameznem 
vlagatelju višji od zaprošenih sredstev posa-
meznega vlagatelja, se mu priznajo samo 
sredstva v višini zaprošenih sredstev.

3. korak
Po izločitvi vlagateljev, ki so jim po 2. ko-

raku dodeljena sredstva v zaprošeni višini, 
se preostanek sredstev dodeli preostalim 
vlagateljem sorazmerno z upoštevanjem 
količnika 3.

Vrednost količnika 3 se določi z razmer-
jem med višino še nedodeljenih skupnih 
razpisanih sredstev iz javnega razpisa po 
1. in 2. koraku in seštevkom nedodeljenih 
zaprošenih sredstev posameznih vlagate-
ljev, izračunanih v 2. koraku.

Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler 
niso dodeljena vsa razpisana sredstva.

8. Način financiranja in višina sredstev, 
ki so na razpolago za javni razpis za izbor 
operacij

Javni razpis za izbor operacij (v nada-
ljevanju: instrument) delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Instrument se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivo-
sti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipen-
dijske sheme«.

Višina sredstev, ki bo na razpolago za 
sofinanciranje predmeta javnega razpisa za 
obdobje od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2015, zna-
ša skupaj 4.700.000,00 EUR (z besedo: štiri 
milijone sedemsto tisoč evrov in nič centov), 
in sicer:

NAČRTOVANA VIŠINA SREDSTEV (v EUR)

PP 9234 – Štipendijske sheme  
ESS – 07-13 – EU (85 %) 3.995.000,00

PP 9246 – Štipendijske sheme  
ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15 %) 705.000,00

Skupaj 4.700.000,00 

9. Obveznosti izbranih upravičencev
Na podlagi izdanega sklepa o izbiri ope-

racije in podpisane tristranske pogodbe 
o sofinanciranju mora upravičenec:

– izvesti javni razpis za podelitev kadro-
vskih štipendij v skladu z veljavnimi predpisi;

– skleniti večstransko pogodbo o štipen-
diranju;

– v večstranski pogodbi o štipendira-
nju zavezati delodajalca, da je dodeljeva-
nje sredstev za sofinanciranje kadrovskih 
štipendij namenjeno izključno za namene, 
določene s to pogodbo ter da bo po za-
ključku izobraževanja, za katerega je prejel 
štipendijo, s štipendistom, ki ga je štipen-
diral, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim 
delovnim časom na ustreznem delovnem 
mestu vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo 
štipendijsko razmerje oziroma, da zagotovi, 
da se štipendist zaposli v regiji vsaj za toliko 
časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje;

– večstransko pogodbo o štipendiranju, 
morebitne anekse in vse akte, ki so izdani 
na tej podlagi, opremiti z znakom ESS in 
v enem od členov dodati navedbo: Ope-
racijo delno sofinancira Evropski socialni 
sklad. Operacije se izvaja v okviru 1. razvoj-
ne prioritete »Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti«, 1.3. prednostne usmeritve 
»Štipendijske sheme« Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013;

– pripraviti ter skupaj s podpisano tri-
stransko pogodbo o sofinanciranju operacije 
(v nadaljevanju: pogodba o sofinanciranju) 
posredovati skladu planirano dinamiko iz-
plačil (obr. ISARR-06);

– sredstva uporabiti strogo namensko, 
izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti 
v skladu s pogodbo o sofinanciranju;

– si pred izvajanjem operacije urediti 
ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi 
ločen računovodski sistem ali ustrezno knji-
govodsko evidenco za izvajanje operacije;

– obvezno hraniti vsa dokazila, ki so pod-
laga za pripravo zahtevka za izplačilo v skla-
du z Navodili PT in sklada;
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– pri porabi teh sredstev upošteva za-
kon, ki ureja javno naročanje, če so izpol-
njeni pogoji, določeni v navedenem zakonu;

– spremljati in poročati glede morebitnih 
prihodkov na projektu.;

– pripravljati in skladu posredovati po-
datke za vnos v informacijski sistem organa 
upravljanja ISARR na ravni operacije v skla-
du z Navodili PT in sklada za potrebe spre-
mljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti;

– v ISARR vnesti v skladu z Navodili 
PT in sklada predpisane podatke za namen 
priprave zahtevkov za izplačila ter potrebe 
spremljanja in poročanja;

– posredovati skladu vsa potrebna doka-
zila k zahtevku za izplačila, ki jih ni možno 
vnesti v ISARR;

– posredovati skladu podpisan in ožigo-
san izpis zahtevka za izplačilo ter ostale 
obrazce;

– pripravljati finančna in vsebinska po-
ročila v obliki, ki jo bo predpisal PT oziroma 
sklad ter na njihovo zahtevo pripravljati izre-
dna poročila s predpisano vsebino in rokom 
izdelave;

– posredovati podatke o vrsti in področju 
izobraževanja oziroma o izobraževalnem 
programu, za katerega se razpisujejo šti-
pendije, o številu razpisanih štipendij, o za-
ključku izobraževanja in zaposlitvi štipendis-
tov po zaključku izobraževanja do izpolnitve 
delodajalčevih in štipendistov pogodbenih 
obveznosti ter druge podatke, ki jih določi 
sklad ali PT;

– spremljati podatke o udeležencih 
v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi 
XXIII Uredbe 1828/2006/ES;

– izvajati naloge informiranja in obvešča-
nja javnosti v skladu z Navodili za informira-
nje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007–2013 in poročati o njihovem izvajanju;

– preprečevati, odkrivati, evidentirati in 
odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije 
in projektov ter o tem obveščati sklad;

– zagotavljati revizijsko sled in hrambo 
vseh dokumentov, ki so potrebni za zagoto-
vitev ustrezne revizijske sledi;

– zagotavljati možnost nadzora porabe 
sredstev s strani OU, revizorjev in ostalih 
nadzornih organov na nivoju EU in RS, 
vključno s PT in skladom, in ukrepati skla-
dno z njihovimi priporočili ter o tem obvešča-
ti PT, sklad in OU;

– sklad in PT obveščati o vsaki spre-
membi stanja v zvezi s pogodbo o sofinanci-
ranju, ki je bistvenega pomena za izvajanje 
pogodbe oziroma operacije;

– dodeljena sredstva uporabljati izključ-
no za namene operacije;

– upoštevati omejitve glede sprememb 
operacije v skladu s 57. členom Uredbe 
1083/2006/ES in obveščati sklad o spre-
membah operacije in jamčiti, da v roku 5 let 
po zaključku operacije ne bo prišlo do bi-
stvenih sprememb na operaciji.

V primeru, da štipendist v času traja-
nja izobraževanja zamenja izobraževalni 
program, to ne vpliva na pravico do sofi-
nanciranja, kolikor se delodajalec in štipen-
ditor s spremembo strinjata. Ne glede na 
spremembe izobraževalnega programa je 
sofinanciranje upravičeno le eno leto za po-
samezni letnik na isti stopnji izobraževanja.

Ostale pristojnosti, odgovornosti in na-
loge upravičencev, izbranih na javnem raz-
pisu, so natančneje določene v pogodbi 
o sofinanciranju, osnutek katere je vključen 
v razpisni dokumentaciji.

10. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena sredstva

Obdobje upravičenosti aktivnosti:
– za izvajanje dejavnosti enotnih regij-

skih štipendijskih shem za šolsko/študijsko 
leto 2012/2013 je od 1. 3. 2012 do vključno 
30. 9. 2015.

– za posredno sofinanciranje kadro-
vskih štipendij je za dijake od 1. 9. 2012 do 
zaključka izobraževanja na izbranem izo-
braževalnem programu, vendar najdlje do 
31. 8. 2015 ter za študente od 1. 10. 2012 
do zaključka izobraževanja na izbranem iz-
obraževalnem programu vendar najdlje do 
30. 9. 2015.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdat-
kov upravičenca je od 1. 3. 2012 do 15. 10. 
2015.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov za 
izplačilo iz proračuna je od datuma podpi-
sa tristranske pogodbe o sofinanciranju do 
31. 12. 2015.

Rok za izstavitev končnega zahtevka za 
izplačilo skladu (tako za stroške izvajanja 
dejavnosti kot tudi za stroške posrednega 
sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015.

11. Razmerje med sredstvi na postavkah 
namenskih sredstev EU za kohezijsko poli-
tiko in na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike

Namenska sredstva EU predstavljajo 
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov 
za upravičene stroške projekta. Namenska 
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 
15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

12. Višina sofinanciranja in dokazovanje 
upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški v okviru tega javnega 
razpisa so stroški, za katere velja, da so:

– neposredno povezani z izvajanjem 
operacije, v skladu s cilji projekta ter bodo 
določeni v tristranski pogodbi o sofinanci-
ranju,

– dejansko nastali za dela, ki so bila 
opravljena, za blago, ki je bilo dobavlje-
no, oziroma za storitve, ki so bile izvedene 
v okviru projekta in je vlagatelj dostavil do-
kazila o njihovem plačilu,

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobre-
ga gospodarstvenika,

– nastali v obdobju upravičenosti posa-
mezne operacije,

– dokazljivi z verodostojnimi računovod-
skimi listinami oziroma listinami enake do-
kazne vrednosti,

– v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti 
in nacionalnimi pravili (upoštevanje določil 
veljavnega zakona o javnem naročanju, in-
formiranje in obveščanje javnosti, hramba 
dokumentacije…).

Upravičeni stroški ter dokazila za izka-
zovanje stroškov so podrobneje določeni 
v razpisni dokumentaciji.

13.1. Upravičeni stroški za posredno so-
financiranje kadrovskih štipendij

Upravičen strošek za posredno sofinan-
ciranje kadrovskih štipendij je štipendija. Vi-
šina posrednega sofinanciranja kadrovskih 
štipendij znaša 50 % dodeljene kadrovske 
štipendije brez dodatkov s strani delodajal-
ca, vendar največ v višini 30 % minimalne 
plače.

Upravičenec ni upravičen do sofinanci-
ranja kadrovske štipendije za dijake v za-
dnjem letniku srednjih šol za meseca julij 
in avgust.

13.2. Upravičeni stroški za izvajanje de-
javnosti enotnih regijskih štipendijskih shem

Upravičeni stroški za izvajanje dejavno-
sti so:

a) določeni s standardnim obsegom 
stroškov na enoto (v nadaljevanju: SSE), 
ki znaša 21,20 EUR na transakcijo za iz-
plačano mesečno štipendijo. SSE vključuje 
stroške zaposlenega za delo na operaciji in 
posredne operativne stroške in se izplačuje 
skupaj z upravičenimi stroški za posredno 
sofinanciranje kadrovskih štipendij. Pri izra-
čunu upravičenih stroškov v posameznem 
zahtevku za izplačilo se bo SSE pomnožil 
s številom izplačanih mesečnih štipendij po-
sameznemu štipendistu in prištel k meseč-
nemu upravičenemu strošku za sofinanci-
ranje kadrovskih štipendij. SSE se usklajuje 
vsako leto meseca marca v skladu s pov-
prečno rastjo bruto plač v Republiki Sloveniji 
v preteklem letu. Nova usklajena vrednost 
SSE se uporablja od meseca aprila dalje.

Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih 
štipendijskih shem se v obdobju od 1. 3. 
2012 do 31. 8. 2012 za pripravo in izved-
bo javnega poziva delodajalcem za prija-
vo potreb po kadrovskih štipendijah prizna 
upravičene stroške, in sicer zgoraj opisano 
vrsto stroška.

Upravičeni stroški za to obdobje se bodo 
izračunali tako, da se bo število sklenjenih 
pogodb o štipendiranju pomnožilo s SSE 
in s številom mesecev za pripravo na iz-
vajanje programa enotnih regijskih štipen-
dijskih shem (od meseca marca 2012 do 
avgusta 2012 – 6 mesecev).

b) stroški informiranja in obveščanja jav-
nosti (stroški objav v medijih in objave oddaj 
v medijih; stroški oblikovanja, priprave na 
tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave 
ali nadgradnja spletnih strani ter stroški na-
stopov na sejmih in razstavah). Višina stro-
ška informiranja in obveščanja znaša največ 
6.000,00 EUR za obdobje od 2012 do 2015. 
Pri strošku informiranje in obveščanje javno-
sti DDV ni upravičen strošek.

Upravičenci so dolžni v letu 2012 izve-
sti vsaj en informativni dogodek (posvet, 
sejem) na ravni regije z namenom promo-
cije enotnih regijskih štipendijskih shem in 
pridobivanja delodajalcev in štipendistov. 
V primeru, da takega dogodka upravičenec 
v letu 2012 ne izvede, v tem letu ne more 
uveljavljati upravičenih stroškov za informi-
ranje in obveščanje javnosti.

c) Stroški zunanjih storitev (stroški prav-
nih svetovalnih storitev v primerih odsto-
pov od pogodb o štipendiranju in terjatev 
oziroma vračil štipendij s strani štipendis-
tov oz/ali delodajalcev). V primeru reševa-
nja sporov preko sodišča, se stroške lahko 
uveljavlja le v primeru, da jih pravnomočno 
nosi upravičenec. Stroški zunanjih storitev 
za obdobje od 2012 do 2015 znašajo največ 
3.000 EUR.

13. Zahteve glede informiranja in obve-
ščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upra-
vičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES in navodili OU

Upravičenec mora pri informiranju in ob-
veščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen 
Uredbe št. 1828/2006/ES in Navodila za in-
formiranje in obveščanje javnosti o kohezij-
skem in strukturnih skladih v programskem 
obdobju 2007–2013.

14. Morebitno dopolnilno financiranje: 
dopolnilno financiranje, skladno s 34. čle-
nom Uredbe št. 1083/2006/ES, ni predvi-
deno.

15. Zahteve glede hranjenja dokumen-
tacije
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Upravičenec mora hraniti vso dokumen-
tacijo še najmanj deset let po zaključku pro-
grama.

Upravičenec mora imeti dobro urejen sis-
tem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravi-
čenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti 
mora vsaj:

– vse originalne račune;
– vsa dokazila o plačilu;
– vsa dokazila o upravičenosti stroška, 

skupaj z metodologijo izračuna;
– pogodbo o sofinanciranju z vsemi pri-

logami in aneksi.
Upravičenec je dolžan ustrezno urediti 

ločeno računovodsko kodo, na osnovi ka-
tere bo vodil in spremljal porabo sredstev 
za posamezne aktivnosti, tako, da bo za-
gotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumen-
tacije o operaciji pri skladu, PT, OU, organu 
za potrjevanje, revizijskemu organu ter dru-
gim nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti vse-
binski, tehnični, administrativni in finančni 
nadzor nad izvajanjem sofinanciranega pro-
grama. Nadzor se izvaja s strani PT, skla-
da, pristojnih organov Republike Slovenije in 
s strani pristojnih organov Evropske skupno-
sti (v nadaljevanju: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim orga-
nom na zahtevo predložiti vse dokumente, 
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skla-
dnost upravičenih stroškov programa, kate-
rega sofinanciranje je predmet tega javnega 
razpisa.

V primerih kontrole na kraju samem 
mora upravičenec omogočiti vpogled v in-
formacijske programe, listine in postopke 
v zvezi z izvajanjem programa.

17. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov mora 
biti zagotovljeno v skladu z veljavno za-
konodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komi-
sija odpre, so informacije javnega značaja, 
razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo 
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost 
se lahko nanaša na posamezen podatek 
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki 
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjeva-
nju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso del 
poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi orga-
ni, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, 
upravljanja, nadzora in revizije javnega raz-
pisa, uporabijo za evidence oziroma sezna-
me in analize.

Upravičenci se zavezujejo k varovanju 
osebnih podatkov in poslovnih skrivno-
sti, pridobljenih tekom izvajanja progra-
ma, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, zakonom, ki ureja go-
spodarske družbe in 37. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o odo-
brenih in izplačanih denarnih sredstvih. Ob-
javljeni bodo osnovni podatki o operaciji in 
prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja 
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih po-
datkov.

18. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev

Vloga mora biti oddana na obrazcih, ki 
so del razpisne dokumentacije, in mora vse-
bovati vse zahtevane priloge in izjave, do-
ločene v razpisni dokumentaciji, na naslov 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendi-
je, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

Vloga mora biti poslana ali vložena/od-
dana v zaprtem ovitku (kuverti), označenem 
s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter 
vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni 
razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih 
regijskih štipendijskih shem za šolsko/štu-
dijsko leto 2012/2013«.

V primeru poziva za dopolnitev vloge, 
morajo biti le-te označene enako kot vloga: 
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni raz-
pis za sofinanciranje izvajanja enotnih regij-
skih štipendijskih shem za šolsko/študijsko 
leto 2012/2013«.

Vlogo lahko vlagatelj vloži osebno ali po-
šlje po pošti na naslov: Javni sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustre-
zno označena in bo pravočasno prispela 
v vložišče sklada. Sklad ne prevzema od-
govornosti za ponudbo, poslano po pošti 
(poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).

Pri vlogah, ki bodo poslane po pošti pri-
poročeno ali s povratnico se šteje, da je vlo-
ga, poslana na ta način, prispela pravoča-
sno, če je bila oddana na pošti do vključno 
dne 23. 10. 2012 do 24. ure.

Rok za oddajo vlog je do vključno 23. 10. 
2012.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj, 
strinja s pogoji javnega razpisa in merili za 
ocenjevanje.

19. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo       na sedežu 
sklada, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

Odpiranje vlog bo enkratno, javno in bo 
potekalo najkasneje v sedmih dneh po roku 
za oddajo vlog. Natančen datum odpiranja 
bo objavljen na spletnem mestu sklada: 
www.sklad-kadri.si. Vodila ga bo strokovna 
komisija za izvedbo postopka javnega raz-
pisa, ki jo imenuje direktor sklada. Odpirale 
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene kuverte, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene.

Na odpiranju vlog člani strokovne ko-
misije ugotavljajo tudi formalno popolnost 
vlog. Vlagatelja, katerega vloga je formalno 
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni 
v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, kate-
re vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za 
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.

Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spre-
minjati:

– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične spe-

cifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev vloge gle-
de na preostale vloge, ki jih je sklad prejel 
v okviru tega javnega razpisa.

Vlagatelj sme le ob pisnem soglasju skla-
da popraviti očitne računske napake, pri če-
mer se višina zaprošenih sredstev ne sme 
spreminjati.

20. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma 
prejema zadnje popolne vloge oziroma naj-
kasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja 
vlog.

Na podlagi predloga komisije bo direk-
tor sklada izdal sklepe o izboru prejemni-
kov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka 
bodo vsi vlagatelji, ki niso bili izbrani, obve-
ščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev.

Zoper odločitev sklada o vlogi za do-
delitev sofinanciranja je dopusten upravni 
spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljub ljana, v roku 30 dni od dneva vročitve 
sklepa, in sicer neposredno pisno na sodi-
šču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da 
je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko 
je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba 
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank 
v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, 
ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)
izboru, zoper katerega je vložena, oziroma 
ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju 
z izbranimi vlagatelji.

Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju. V primeru, da se 
vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za 
podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko 
zainteresirane osebe dvignejo razpisno do-
kumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
na spletnem naslovu: www.sklad-kadri.si 
v zavihku Razpisi in objave ter na sedežu 
sklada, Dunajska 22, Ljub ljana, vsak delovni 
dan v času uradnih ur pri Dušanu Mikužu.

Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno 
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno 
dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, 
mora zanj zaprositi najkasneje šest dni pred 
potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora 
posredovati odgovorni osebi sklada na sple-
tni naslov: kadrovske.ess@sklad-kadri.si 
oziroma po tel. 01/434-10-99. Odgovori na 
morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih 
bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od 
prejetja vprašanja na spletni strani sklada, 
kjer je bilo objavljeno besedilo javnega raz-
pisa.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno fi-
nanciranje posameznega projekta

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, 
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel 
sredstev iz drugih virov financiranja (prepo-
ved dvojnega financiranja). Če bosta sklad 
ali PT ugotovila, da je upravičenec prejel 
sredstva za stroške programa tudi iz drugih 
virov financiranja ali pa so mu bila odobre-
na, ne da bi o tem pisno obvestil sklad, 
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, 
upravičenec pa bo dolžan PT povrniti vsa 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
konitimi obrestmi, obračunanimi od dneva 
nakazila do dneva vračila sredstev.

Če bo sklad ali PT ugotovilo, da sredstva 
niso bila porabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena, ali da so bila sredstva 
odobrena na podlagi neresničnih podatkov, 
se od upravičenca zahteva takojšnje vra-
čilo sredstev v enkratnem znesku skupaj 
z obrestmi od dneva nakazila do dneva vra-
čila.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 66/2012 Ob-4395/12
Fundacija za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Slo-
veniji, Ljub ljana, Stegne 21/c, na podlagi 
Zakona o lastninskem preoblikovanju Lo-
terije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 
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47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12), Pra-
vil Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v RS (Uradni list 
RS, št. 9/99, 45/05), Pravilnika o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev fundacije za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij v Republiki Sloveniji (prečiščeno be-
sedilo z dne 9. 9. 2002), Navodil za uporabo 
meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov invalidskih in hu-
manitarnih organizacij (besedilo z dne 2. 10. 
2012) in sklepa 2. seje sveta z dne 2. okto-
bra 2012, objavlja

javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije  

v letu 2013
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma 

sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih progra-

mov in storitev invalidskih organizacij ter 
programov in storite humanitarnih organi-
zacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma reševanje socialnih potreb posa-
meznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih 
organizacij,

– naložb v osnovna sredstva invalidskih 
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdr-
ževanje.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitar-

nih organizacij se za leto 2013 načrtuje:

a) za invalidske orga-
nizacije:

14.406.925 €

b) za humanitarne 
organizacije

 7.757.575 €

Skupaj 22.164.500 €

3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziro-

ma sofinancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status 

pridobile z odločbo pristojnega ministrstva 
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Ura-
dni list RS, št. 108/02).

b) Humanitarne organizacije (splošne 
dobrodelne organizacije, organizacije za 
kronične bolnike in organizacije za samo-
pomoč), ki so ta status pridobile z odloč-
bo pristojnega ministrstva po Zakonu o hu-
manitarnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 98/03).

Organizacije pod a) in b) morajo skla-
dno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika 
o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
Fundacije za financiranje invalidskih in hu-
manitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08 in 
9/09 v nadaljevanju: pravilnik) izpolnjevati 
še naslednje pogoje:

– da izvajajo najmanj en posebni socialni 
program ali program nacionalnega pomena 
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno 
ogrožene posameznike s celotnega obmo-
čja države,

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo 
v okviru javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten 
letni delovni program za leto 2013, iz ka-
terega so razvidni delovanje organizacije 
(poslovanje in posebne aktivnosti), programi 
in storitve ter naložbe v osnovna sredstva 
organizacije ter njihovo vzdrževanje,

– da so pravočasno posredovale poro-
čila o izvedbi programov v skladu s 23. čle-

nom pravilnika, če so prejele sredstva za 
preteklo leto,

– da izvajanje posebnih socialnih pro-
gramov in storitev invalidskih organizacij ter 
programov in storitev humanitarnih organi-
zacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih 
in humanitarnih organizacijah.

4. Način prijave
Organizacije – kandidatke za sredstva 

fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, iz-
polnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem 
programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na 
spletni strani www.fiho.si. Na istem sple-
tnem naslovu organizacije – kandidatke 
najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila 
za uporabnike spletnega programa “FIHO 
razpisi”.

Organizacije kandidatke pridobijo upo-
rabniško ime in geslo za vnašanje podatkov 
v spletni program “FIHO razpisi” na Fun-
daciji za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij, Stegne 21 c, Ljub ljana, 
tel. 01-500-77-00, e-mail: info@fiho.si.

Organizacije – kandidatke morajo izpol-
njeno vlog v elektronski obliki v spletnem 
programu FIHO razpis potrditi s klikom na 
gumb zaključi, sicer vloga ne bo štela za 
popolno.

Zaključene vloge v spletnem programu 
»FIHO razpisi«, ki bodo imele ustrezno 
oznako o zaključenosti, je organizacija – 
kandidatka dolžna izpisati na papirju in jo 
podpisano s strani odgovorne osebe orga-
nizacije ter požigosano po pošti priporočeno 
poslati na naslov: Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 
1000 Ljub ljana, Stegne 21 c. V zgornjem 
kotu na prednji strani ovojnice je treba napi-
sati: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za fi-
nanciranje invalidskih oziroma humanitarnih 
organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov 
pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko 
oziroma humanitarno organizacijo.

Organizacije morajo v okviru spletnega 
programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi po-
datke o izvajanju programov za leto 2011 
v skladu s predpisano klasifikacijo uporab-
nikov in storitev, ki je sestavni del Navodila 
za uporabo meril pri ocenjevanju finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov.

Invalidske in humanitarne organizacije, 
ki jih sestavljajo društva povezana v zve-
zo, predložijo enotni finančno ovrednoten le-
tni delovni program (drugi odstavek 12. čle-
na pravilnika).

Kandidati za sredstva fundacije morajo 
k vlogi za pridobitev sredstev priložiti nasle-
dnjo dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa 
invalidske organizacije,

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa 
humanitarne organizacije,

– pogodbo ali sklep o sofinanciranju so-
cialnih programov v letu 2012 s strani mini-
strstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlo-
vanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje RS, če so v letu 2012 prejemali 
sredstva iz navedenih naslovov,

– fotokopije predračunov za morebitno 
prijavljene naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje, v skladu z določili Pra-
vilnika o merilih in pogojih za uporabo sred-
stev FIHO,

– fotokopije pogodb z evropsko komisijo.
Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji 

v celoti strinjajo z vsemi razpisnimi pogoji, 
merili za ocenjevanje vlog in pogoji za upo-
rabo sredstev FIHO.

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po ob-

javi razpisa v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je prijava prispela pravoča-

sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo pri-
jav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. 
Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije 
po razpisanem roku za prijavo, bodo prosil-
cem vrnjene neodprte.

Vloge, ki bodo poslane po razpisanem 
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo raz-
vidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte za-
vrgle.

Vloga se šteje za popolno le v prime-
ru, če je ustrezno izpolnjena in zaključena 
v elektronski obliki v spletnem programu 
»FIHO razpisi« in tako izpisana ter s strani 
odgovorne osebe podpisana in požigosana 
skupaj s ustreznimi prilogami pravočasno 
ter s priporočeno pošto poslana na zgoraj 
navedeni naslov.

Vse dodatne informacije in navodila 
v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni 
dan, od 9. do 13. ure po tel. 01/500-77-00 
ali osebno v prostorih fundacije.

Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 
2013 bodo potekali v prostorih Emona Ef-
fekta, Stegne 21C, 1000 Ljub ljana, 2. nad-
stropje, učilnica D, soba 115 po sledečem 
razporedu: 15. in 17. oktobra 2012 od 9. 
do 13. ure za invalidske organizacije ter 16. 
in 18. oktobra 2012 za humanitarne orga-
nizacije.

Udeležbo na informativnih dnevih je po-
trebno sporočiti strokovni službi FIHO na 
tel. 01/500-77-00 ali e-mail: info@fiho.si.

6. Postopek odpiranja vlog in posredova-
nje ugovora na zapisnik

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev 
fundacije bosta v sedmih dneh po konča-
nem razpisnem roku odprli pravočasno po-
slane vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo 
razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta ko-
misiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavni-

kov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim ime-

nom vlagatelja,
– ugotovitve o nepopolnih vlogah, ki se 

izločijo in vrnejo vložniku z obrazložitvijo, 
ker ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika ali 
ne vsebuje dokumentacije, ki je navedena 
v javnem razpisu ali ki niso pravilno označe-
ne (v skladu s tretjim odstavkom 15. člena 
pravilnika),

– ugotovitve o popolnih vlogah, v katerih 
določeni podatkih niso jasni ali točni in jih 
je zaradi tega potrebno pozvati k dopolnitvi 
(17. člen pravilnika).

Zapisnik podpišejo predsednik in člani 
komisije.

Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju 
vlog poslan tistim invalidskim in humanitar-
nim organizacijam, ki so vložile zahtevke za 
pridobitev sredstev fundacije za leto 2013. 
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje 
Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor 
o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva preje-
ma ugovora. Odločitev nadzornega odbora 
o ugovoru na zapisnik je dokončna.

7. Ocenjevanje vlog in posredovanje 
sklepa o dodelitvi sredstev

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO invalidskim in humanitarnim organiza-
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cijam bosta na podlagi določil pravilnika in 
v skladu z Navodili za uporabo meril pri oce-
njevanju finančno ovrednoteh letih delovnih 
programov, ocenili prispele vloge organizacij 
kandidatk ter pripravili predlog razporeditve 
sredstev fundacije za leto 2013 in ga posre-
dovali v razpravo in odločitev Svetu FIHO.

Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sred-
stev fundacije za leto 2013 bodo invalid-
ske in humanitarne organizacije preje-
le v 15 dneh od odločitve na seji sveta. 
Zoper sklep sveta o razporeditvi sredstev, 
s katerim bo odločeno o posamezni vlogi 
na javni razpis, lahko invalidska oziroma 
humanitarna organizacija v roku 15 dni po 
prejemu sklepa vloži pritožbo na Nadzorni 
odbor FIHO.

Invalidskim in humanitarnim organizaci-
jam, katerim bodo dodeljena sredstva, bo 
poleg sklepa sveta fundacije poslana v pod-
pis pogodba o medsebojnih razmerjih in ob-
veznostih v zvezi s financiranjem in uporabo 
dodeljenih sredstev skladno z določili pra-
vilnika. Organizacijam se bodo odobrena 
sredstva začela dodeljevati potem, ko bosta 
pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki.

8. Izplačila odobrenih sredstev
Sredstva za izvajanje programov, delo-

vanje in naložbe bodo invalidske in huma-
nitarne organizacije prejemale kot mesečno 
akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev 
fundacije v letu 2013 manjši ali večji od na-
črtovanega, bo svet fundacije sprejel sklep 
o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sred-
stev v skladu s pravilnikom.

Fundacija  
za financiranje invalidskih  

in humanitarnih organizacij v RS

 Ob-4410/12
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju na-

grad in priznanj Kemijskega inštituta, ki ga je 
sprejel Upravni odbor Kemijskega inštituta, 
objavljamo

razpis
“Preglova nagrada Kemijskega inštituta 
za izjemno doktorsko delo na področju 

kemije in sorodnih ved”
Nagrada obsega plaketo in denarno na-

grado v vrednosti 1.000,00 €.
Pravico sodelovanja na natečaju za iz-

jemno doktorsko delo imajo raziskovalci 
s slovenskim državljanstvom, ki so uspešno 
zaključili doktorsko delo na področju kemije 
in sorodnih ved po 14. oktobru 2011. Pravico 
do sodelovanja imajo tudi vsi raziskoval-
ci, ki so večino doktorskega dela opravili 
v Sloveniji in kandidati, ki iz utemeljenih 
razlogov niso uspeli sodelovati na natečaju 
v letu 2011.

Prijavljene kandidate bo ocenjevala stro-
kovna komisija v naslednji sestavi: dr. Mar-
jetka Podobnik (predsednica), doc. dr. Jože 
Grdadolnik, doc. dr. Gregor Mali, doc. dr. 
Janez Mavri in prof. dr. Albin Pintar.

Javne predstavitve doktorskih del kan-
didatov, ki bodo oddali popolne vloge, 
bodo predvidoma v četrtek, 22. novembra 
2012, na Kemijskem inštitutu.

Predložitev prijav: do 12. novembra 
2012, na naslov: Brigita Pirc, Razpis za Pre-
glove nagrade KI, Kemijski inštitut Ljub ljana, 
Hajdrihova 19, 1001 Ljub ljana.

Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in nji-

hovega pomena,
– po en izvod doktorskega dela,

– po en izvod člankov, povezanih z dok-
torskim delom, ki so bili objavljeni v revijah 
s faktorji vpliva,

– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na osnovi Web 

of Science (posebej označiti dela, ki so del 
doktorata).

Vloga mora biti vložena v enem izvodu 
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga 
v elektronski obliki (pdf format)).

Komisija bo v dveh tednih po predsta-
vitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki na-
grad bodo razglašeni na prednovoletnem 
sprejemu direktorja inštituta v prvi polovici 
decembra 2012.

Kemijski inštitut, Ljub ljana

Št. 517/2012 Ob-4419/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z ne-

premičninami Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Sklad): objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup stavbnega 

zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1080/4, travnik, v izmeri 548 m2 

in njiva, v izmeri 746 m2, k.o. 2474 – Bukovje. 
Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavb-
no zemljišče, podrobnejša namenska raba: 
območja stanovanj, SK – Površine pode-
željskega naselja. Zemljišče je obremenjeno 
z zakupom do 31. 12. 2012. Izklicna cena 
zemljišča znaša 22.118,40 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 20 % DDV). Kupec krije še 
strošek cenitve v znesku 166,80 EUR (z 
vključenim 20 % DDV).

Zaporedna št. 2
Parc. št. 1707/1, travnik, v izmeri 

7.077 m2, parc. št. 1707/2, travnik, v izmeri 
59 m2, parc. št. 1707/5, travnik, v izmeri 
252 m2, parc. št. 1707/7, travnik, v izmeri 
171 m2, in parc. št. 1708/2, travnik, v izmeri 
2.221 m2, vse k. o. 1773 – Dobrunje. Zemlji-
šča so po planu opredeljena kot stavbno 
zemljišče, podrobnejša namenska raba: ob-
močje zelenih površin. Zemljišča se proda-
jajo v kompletu. Zemljišča so obremenjena 
z zakupom do 31. 12. 2013. Izklicna cena 
zemljišča znaša 1.995.120,00 EUR (v izklic-
no ceno je vključen 20 % DDV). Kupec krije 
še strošek cenitve v znesku 171,07 EUR (z 
vključenim 20 % DDV).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem v RS, fizične osebe državljani 
RS in tujci pod pogoji, ki jih določa zakon ali 
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Držav-
ni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe 
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljan-
stvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne 
osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni sta-
rejši od 30 dni, in potrdilo o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti 
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Du-
najska 58, Ljub ljana, najkasneje do 25. 10. 
2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod 
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z na-
vedbo »Ponudba za nakup stavbnega ze-
mljišča – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vpla-
čati varščino v višini 10 % izklicne cene na 
račun Sklada, št. 01100-6030960677, pri 
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem 
na št. 77-4/2012, za javni razpis. Ponudni-
kom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vpla-
čani znesek brezobrestno vrnjen v petih 
dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, 
ki bo ponudil najvišjo ceno.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodaj-
no pogodbo najpozneje v 15 dneh po preje-
mu pisnega obvestila, da je izbran kot naju-
godnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati 
v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve ra-
čuna, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj nave-
denem roku, je bistvena sestavina pogod-
be. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisne-
ga obvestila, da je izbran kot najugodnejši 
ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, 
da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh 
od izstavitve računa, pa velja, da je pogod-
ba razvezana na podlagi samega zakona, 
Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupnina zajema ceno za zemljišče, po-
nujeno s strani izbranega ponudnika, pove-
čano za strošek sestave kupoprodajne po-
godbe, vložitve zemljiško knjižnega predloga 
in overitve podpisa, skladno z veljavnim ce-
nikom za pripravo soglasij, pogodb in obra-
čun odškodnin oziroma nadomestil za leto 
2012, sprejetim s strani Sklada, ter strošek 
cenitve.

Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško 
knjigo in druge morebitne stroške, plača ku-
pec.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene 
ali bodo prispele po preteku razpisnega roka 
ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, in 
ponudbe, za katere ne bo vplačana celotna 
varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »vi-
deno – kupljeno«.

Objava javnega razpisa za zbiranje po-
nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno 
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet 
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršneko-
li odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi po-
stopek prodaje, ne da bi za to navedel ra-
zloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo 
dne 26. 10. 2012, ob 10. uri, na sedežu 
Sklada, Dunajska 58, Ljub ljana, lahko sode-
lujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci 
s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne in-

formacije in si ogledajo razpoložljivo do-
kumentacijo po predhodnem dogovoru 
(tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

 Ob-4420/12
Slovensko arheološko društvo objavlja 

po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju na-
grad Slovenskega arheološkega društva

razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo 

in zahvalno listino  
Slovenskega arheološkega društva  

za izjemne dosežke na področju 
arheologije v Republiki Sloveniji

Nagrado Slovenskega arheološkega 
društva podeljujemo posamezniku za ži-
vljenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so 
prispevale k razvoju in ugledu arheološke 
stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje 
samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega 
društva podeljujemo posamezniku ali sku-
pini za izjemen enkratni dosežek s področja 
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arheologije: razstavne in konservatorske do-
sežke, znanstvene, strokovne in poljudne 
publikacije, uveljavitve novih metod, vklju-
čevanje arheoloških spomenikov v turistično 
ponudbo in večanje ugleda slovenske arhe-
ologije doma in v tujini. Letno se podeljujeta 
dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posame-
znikom, ki so s svojim delom, pomočjo, da-
rovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali 
inštitucijami s področja arheologije v Slove-
niji pripomogli k delovanju, razvoju, prizna-
nju in ugledu slovenske arheologije doma 
in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezni-
ku ali skupini izven arheološke stroke, ki je 
na svojem področju pripomogel/la k večje-
mu obisku prireditev, k napredku, predstavi-
tvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke 
stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno 
članstvo in zahvalno listino morajo poleg 
podatkov o kandidatu vsebovati tudi pisno 
utemeljitev z dokazili. Za nagrado, prizna-
nje, častno članstvo in zahvalno listino SAD 
lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh 
dogodkov in prireditev realiziranih v zadnjih 
petih letih (od vključno leta 2007 do vključno 
leta 2011).

Za nagrado, priznanje, častno članstvo 
in zaslužno listino lahko kandidirajo posa-
mezniki, skupine ali institucije. Kandida-
te predlagajo posamezniki ali strokovne 
organizacije, ki delujejo na področju arhe-
ologije v Republiki Sloveniji ali v tujini. Pre-
dloge sprejemamo najkasneje do vključno 
26. oktobra 2012 na naslov: Slovensko ar-
heološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom Nagrade SAD.

Slovensko arheološko društvo

Št. 410-189/2012 Ob-4396/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 

cesta 14, Ilirska Bistrica, na podlagi 34. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne 
objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 
30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Ura-
dne objave časopisa Snežnik št. 04/06, 30. 6. 
2006), Odloka o proračunu Občine Ilirska Bi-
strica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11, 
z dne 29. 12. 2011), Pravilnika za sofinanci-
ranje programov ljubiteljske kulturne dejav-
nosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 13/08, z dne 5. 2. 2008), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov  

za sofinanciranje izvedbe prireditev  
v Občini Ilirska Bistrica v okviru 

občinskega meseca kulture v letu 2013
Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev 

v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega 
meseca kulture, v katerem je zajeto tudi pra-
znovanje slovenskega kulturnega praznika 
v letu 2013.

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala 
izvedbo prireditev do višine 3.204 EUR.

2. Pogoji za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji 

dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustano-

vijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih de-

javnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, kate-

rih dosedanje delo potrjujejo javno priznani 

uspehi oziroma so na enem od opisanih 
področij ustvarili zaključen projekt,

– pogoj je tudi korektno sodelovanje 
z Občino Ilirska Bistrica v obdobju zadnjih 
3 let.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogo-
je iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po 
tem razpisu so dolžni pri izvedbi prireditve:

– na vabilih, plakatih, oglaševanju in 
drugem obveščanju ter informiranju javno-
sti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica 
v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine 
Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilir-
ska Bistrica oziroma navesti, da je prireditev 
sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri iz-
vode izdanih publikacij v zvezi s prireditvijo 
(plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale 
tiskovine) za potrebe domoznanskega od-
delka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bi-
strica.

3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav:
Prijavitelj mora izdelati prijavo v sloven-

skem jeziku, program mora biti ovrednoten 
v EUR.

Prijavitelje se naproša, da predložijo iz-
polnjeno dokumentacijo, zloženo po nasle-
dnjem vrstnem redu:

1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na 
javni razpis, iz katere so razvidni zahtevani 
podatki (osnovni podatki o prijavitelju, pred-
stavitev prireditve, reference prijavitelja, fi-
nančna konstrukcija prireditve in viri finan-
ciranja),

2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in 
sprejemanju pogojev javnega razpisa,

3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem 

na voljo na spletni strani, www.ilirska-bistri-
ca.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica, v času uradnih ur.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse do-
kumente, ki jih je v prijavni dokumentaciji 
potrebno podpisati, izpolni in podpiše ose-
ba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v do-
kumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom 
zakonitega zastopnika.

5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo 

v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica 
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica.

Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis 
»Javni razpis za sofinanciranje prireditev 
2013 – Mesec kulture – Ne odpiraj«. Na 
ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen 
naslov prijavitelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo 
prispele do 12. 11. 2012, do 10. ure na 
naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do 
tega roka oddane v sprejemni pisarni Obči-
ne Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave, ki bodo 
prispele po roku za oddajo prijav, bodo za-
pečatene vrnjene prijavitelju.

6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 13. 11. 

2012. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo 
ovrednotila petčlanska komisija, ki jo imenu-
je župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagate-
lji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 

30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj 
pozvan k sklenitvi pogodbe.

Podrobnejše informacije so na voljo pri 
Eriki Vrh, tel. 05/711-23-33.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 478-181/2012-1 Ob-4457/12
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Tr-

bovlje na podlagi Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Ured-
be o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) ter Letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Ob-
čine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o spre-
membi odloka o proračunu Občine Trbo-
vlje za leto 2012 (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 23/2012) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin  

z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) Stanovanje št 4 in 5, ki se naha-

ja v večstanovanjski stavbi, na naslovu 
Opekarna 27, Trbovlje, v skupni površi-
ni 56,54 m2. Identifikator stavbe je 2320, 
stanovanja pa 2.E. Stanovanje je prazno. 
Izklicna cena za navedeno nepremičnino 
znaša 15.831,20 EUR.

b) Stanovanje št. 14, ki se nahaja v več-
stanovanjski stavbi, na naslovu Opekar-
na 27, Trbovlje, v skupni površini 28,25 m2. 
Identifikator stavbe je 2320, stanovanja 
pa 11.E. Stanovanje je prazno. Izklicna 
cena za navedeno nepremičnino znaša 
7.910,00 EUR.

c) Stanovanje, ki se nahaja v večstano-
vanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Faki-
na 14, Trbovlje, v skupni površini 40,70 m2. 
Identifikator stavbe je 327.S, Stanovanje je 
prazno. Izklicna cena za navedeno nepre-
mičnino znaša 11.843,70 EUR.

d) Stanovanje, ki se nahaja v večstano-
vanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Faki-
na 14, Trbovlje, v skupni površini 47,80 m2. 
Identifikator stavbe je 327.S, Stanovanje je 
prazno. Izklicna cena za navedeno nepre-
mičnino znaša 13.909,80 EUR.

e) Stanovanje, ki se nahaja na naslovu 
Kolonija 1. maja 18, Trbovlje, v skupni po-
vršini 39,70 m2. Identifikator stavbe je 3333, 
stanovanja pa 17. E. Stanovanje je prazno. 
Izlicna cena za navedeno nepremičnino 
znaša 12.290,00 EUR.

f) Stanovanje – zgornja etaža stanovanj-
ske hiše s pripadajočim zemljiščem, ki se 
nahaja na naslovu Loke 23, Trbovlje, v sku-
pni površini 57,3 m2. Stanovanje je zase-
deno z najemnikom, ki ima sklenjeno naje-
mno pogodbo za neprofitno najemnino za 
nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno 
nepremičnino znaša 23.500,00 EUR.

Občina Trbovlje je lastnica ½ stanovanj-
ske hiše – možnost odkupa tudi druge polo-
vice od solastnika.

g) Stanovanje št. 1, kot del objekta Rib-
nik 5, Trbovlje, v skupni površini 26.44 m2. 
Posamezni del št. 1 v stavbi št. 3940, k.o. 
1871 Trbovlje (ID5818502). Stanovanje je 
prazno – uporablja se kot skladišče. Izklicna 
cena za nepremičnino znaša 1.650,00 EUR.

2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih 
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 12. 10. 
2012 na občinski upravi Občine Trbovlje 
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Me-
stni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne 
obrazce dvignejo vsak delovni dan, razen 
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četrtka od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 
48 ali 47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. 
Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodaj-
ne pogodbe.

3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 
torka, 30. 10. 2012 do 12. ure. Upoštevane 
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka pri-
spele na prodajalčev naslov.

4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti 
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom 
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na 
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup sta-
novanja pod zaporedno črko _____ (vpisa-
ti zaporedno črko iz razpisa), z naslovom 
____________ (vpisati naslov objekta ozi-
roma stanovanja) – ne odpiraj.

5. Ponudniki morajo najkasneje do pet-
ka, 26. 10. 2012 plačati varščino, ki znaša 
10 % izklicne cene in jo nakazati z obrazcem 
UPN, in sicer:

– koda namena: ADVA,
– namen/rok plačila: varščina,
– BIC banka prejemnika: BSLJSI2x,
– IBAN: SI56013290100018122,
– Referenca:

– SI00 001-2010000 za stanovanje 
pod točko a,

– SI00 002-2010000 za stanovanje 
pod točko b,

– SI00 003-2010000 za stanovanje 
pod točko c,

– SI00 004-2010000 za stanovanje 
pod točko d,

– SI00 005-2010000 za stanovanje 
pod točko e,

– SI00 006-2010000 za stanovanje 
pod točko f,

– SI00 007-2010000 za stanovanje 
pod točko g,

– ime in naslov: Proračun Občine Trbo-
vlje.

6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne 
osebe in samostojni podjetniki ter fizične 
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle ob-
veznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe 
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, 
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni 
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa 
osebni dokument. Ponudniki morajo v po-
nudbi navesti svoje točne osebne podatke, 
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, 
davčno številko, matično številko, predmet 
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. 
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih 
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo 

o plačani varščini, pisno izjavo, da spreje-
majo vse razpisne pogoje, določene v tem 
javnem razpisu.

7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno 
zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti 
kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino 
v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva skle-
nitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem 
primeru lahko prodajalec zadrži varščino 
ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve ka-
terega je odvisna veljavnost kupoprodajne 
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo 
kupnine.

8. Izbrani ponudnik plača vse stroške 
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, 
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev 
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni 
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.

9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi 
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obsto-
ječe najemno razmerje ne vpliva.

10. Prodajalec si pridržuje pravico, da 
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne 
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, 
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa 
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
že začeti postopek ustavita.

11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo 
v torek, 30. 10. 2012 ob 13. uri, v občin-
ski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni 
trg 4, 1420 Trbovlje.

12. Predmet prodaje se proda po princi-
pu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje 
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

13. Kot najugodnejši bo izbran tisti po-
nudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.

14. O izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo 
opravila posebna komisija. Komisija bo po 
zaključku postopka predlagala županu izbor 
najugodnejšega ponudnika.

15. Upoštevane bodo samo pravilne po-
nudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali 
višje od izklicne cene.

16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni 
najkasneje v osmih dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

17. Uspelemu ponudniku bo vplačana 
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa 
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal 
varščino ponudnika, ki bo izbran kot naj-
ugodnejši in katerega bo potrdil občinski 
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne 
pogodbe.

18. Dodatne informacije so na voljo na 
tel. 03/56-27-917 ali 03/56-27-912.

Občina Trbovlje
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Št. 430-1080/2012/3 Ob-4409/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub ljana, 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje:
a) službeni konj z imenom Gismo, 

roj. 23. 3. 1993, kastrat, pasme hanove-
ranec, uvožen iz ZRN, identifikacijska 
št. 31-19094-93;

b) službeni konj z imenom Ris, roj. 16. 4. 
2012, kastrat, slovenske toplokrvne pasme, 
identifikacijska št. 705001401100161.

Lastnik navedenih konj je Republika Slo-
venija, upravljavec pa Ministrstvo za notra-
nje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja konj po 
metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek vi-
šanja:

a) za službenega konja z imenom Gi-
smo: 1.000,00 EUR;

b) za službenega konja z imenom Ris: 
1.200,00 EUR;

Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Pogodba se sklene v roku 15 dni po 

izvedeni javni dražbi. Kupnina se plača 
v 15 dneh od izstavitve računa, ki ga bo 
prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi 
pisne pogodbe.

Kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po 
plačilu celotne kupnine, sicer se šteje, da 
je v zamudi s prevzemom in mora plačati 
stroške oskrbe konja v skladu z Osnovami 
za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki 
bodo veljale na dan podpisa pogodbe, za 
vsak dan zamude.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v stavbi na 

naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Štefanova 2, Ljub ljana, in sicer: 5. 11. 2012, 
z začetkom ob 10. uri.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, 
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred 
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pi-
sna pooblastila za sodelovanje na javni 
dražbi.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo priso-
tni na javni dražbi, morajo pred pričetkom 
javne dražbe komisiji izročiti na vpogled 
dokument s fotografijo, katerega je izdal 
državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne 
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplača-
ni varščini, celotno številko TRR za primer 
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za 
DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 2. 11. 

2012 do 12. ure plačati varščino v višini:
a) za službenega konja z imenom Gi-

smo: 100,00 EUR;
b) za službenega konja z imenom Ris: 

120,00 EUR.

Varščina se plača na račun Ministrstva 
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, 
ter sklice, in sicer:

a) za službenega konja z imenom Gi-
smo: 28 17116-2990008-39911111;

b) za službenega konja z imenom Ris: 28 
17116-2990008-39911211.

Varščina bo uspelemu dražitelju vra-
čunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo 
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni 
po končanem postopku javne dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano po-
nudbo najmanj po izklicni ceni za predme-
tno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja 
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne 
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli 
razveljaviti.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in 
ogled predmeta javne dražbe

Konja Gismo si lahko ogledate 16. 10. 
in 17. 10. 2012 od 10. do 12. ure na Posta-
ji konjeniške policije Ljub ljana, Stožice 28, 
Ljub ljana ali po predhodnem dogovoru 
s Cvetkom Možino, tel. 01/563-44-50 ali 
041/704-445, e-pošta: cvetko.mozina@po-
licija.si.

Konja Ris si lahko ogledate na Hipodro-
mu Kamnica, Vrbanska cesta 65, Maribor ali 
po predhodnem dogovoru z mag. Donaldom 
Rusom, tel. 02/320-97-00 ali 031/645-613, 
e-pošta: donald.rus@policija.si.

Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe do-
bite pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, 
el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si. ali pri 
Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. 
naslov mojca.plesko-grah@gov.si.

9. Ustavitev postopka: Vlada ali poobla-
ščena oseba s soglasjem predstojnika lah-
ko postopek ustavi do sklenitve pravnega 
posla.

Konji bodo prodani po načelu videno–ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po opra-
vljeni javni dražbi ne bodo upoštevane.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-4418/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

pravosodje in javno upravo, Župančiče-
va 3, Ljub ljana, skladno z določbami Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih 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 nepremičnin

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
2.1. Predmet prodaje je kompleks ze-

mljišč ob Letališki cesti v Ljub ljani, ki ga se-
stavljajo naslednje nepremičnine, v skupni 
izmeri 16.972 m2:

– parc. št. 127/44, v izmeri 9.947 m2, 
parc. št. 127/214, v izmeri 1.609 m2, 
parc. št. 127/234, v izmeri 1.258 m2, parc. 
št. 127/235, v izmeri 95 m2, parc. št. 127/236, 

v izmeri 166 m2, parc. št. 127/239, v izmeri 
497 m2, parc. št. 127/240, v izmeri 84 m2, 
parc. št. 127/241, v izmeri 1.084 m2 in parc. 
št. 127/242, v izmeri 145 m2, vse k.o. 1730 
Moste;

– idealni solastni delež Republike Slo-
venije do 1724/3302 na nepremičnini parc. 
št. 127/237, k.o. 1730 Moste, v izmeri 
3302 m2;

– idealni solastni delež Republike Slo-
venije do 363/731 na nepremičnini parc. 
št. 127/238, k.o. 1730 Moste, v izmeri 731 m2.

Na podlagi potrdila o namenski rabi 
zemljišča Mestne Občine Ljub ljana 
št. 3506-2813/2012-2(2012-5405) VEM 
z dne 24. 7. 2012, ležijo nepremičnine v ob-
močju stavbnih zemljišč. Predkupna pravica 
občine ne obstoji.

Na idealnih solastnih deležih parc. 
št. 127/237 in 127/238, obe k.o. 1730 Mo-
ste obstaja predkupna pravica solastnika Tr-
škan Alojza v skladu s 66. členom Stvarno-
pravnega zakonika (Uradni list RS, 87/02), 
kar pomeni, da ima po postopku v skladu 
s SPZ predkupni upravičenec možnost ize-
načiti najvišjo ponudbo.

V naravi so nepremičnine locirane ob 
Letališki cesti v Ljub ljani, v Mostah, med 
poslovnim objektom Spar in objektom 
DZS. Nepremičnine-zemljišča so med se-
boj sosednja in ločena v tri dele, z vme-
snima nepremičninama parc. št. 127/237 
in parc. št. 127/238, k.o. 1730 Moste. Ze-
mljišča se po določilih Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljub-
ljana-izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11-DPN, 22/11-popr. In 43/11-ZKZ-C) 
nahajajo v enoti urejanja prostora OPPN 
271:TOSG, z namensko rabo zemljišč E – 
območja energetske infrastrukture (tipolo-
gija F).

Izklicna cena: 2.900.000 EUR
Navedena cena ne vključuje 20 % davka 

na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje so poslovni prostori 

v poslovno stanovanjski stavbi, na naslovu 
Gregorčičeva 21, Ajdovščina, z ID oznako 
št. 2392-80-6, 2392-80-7 in 2392-80-8, št. 
stavbe 80, k.o. 2392 Ajdovščina. Deli stav-
be v naravi predstavljajo poslovne prostore 
v pritličju, v izmeri 225,23 m2, arhiv v 1. 
nadstropju, v izmeri 13 m2 ter klet s kuril-
nico v kleti, v izmeri 26,07 m2. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno. Poslovni prostori 
so prazni.

Izklicna cena: 120.000 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje so poslov-

ni prostori v poslovni stavbi, na naslovu 
Log 9, Hrastnik, z ID oznako št. 1855-706-8 
in 1855-706-9, št. stavbe 706, k.o. 1855 
Hrastnik-mesto. Dela stavbe v naravi pred-
stavljata poslovne prostore v pritličju, v sku-
pni izmeri 100,20 m2. Zemljiško knjižno sta-
nje je urejeno. Poslovni prostori so prazni.

Izklicna cena: 41.000 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.

Javne dražbe
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4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, 

ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2. V roku 15 dni po poteku roka za 

uveljavitev predkupne pravice, bo z najugo-
dnejšim dražiteljem sklenjena 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 v zvezi s prenosom 
lastništva, se bo kupcu nepremičnina izroči-
la v last in posest s pravico vpisa lastninske 
pravice na kupljeni nepremičnini 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/davek 
na dodano vrednost, vse stroške notarske 
overitve ter stroške vknjižbe lastninske pra-
vice 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 
18-20303-7221002-79861012 (za zemljišče 
ob Letališki cesti v Ljub ljani) oziroma sklic 
na številko 18-20303-7200005-79861012 
(za poslovne prostore v Ajdovščini in Hra-
stniku), z navedbo namena nakazila: plačilo 
kupnine, v 30 dneh po prejetju računa, v en-
kratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 13. 11. 

2012 na sedežu Ministrstva za pravosodje 
in javno upravo, Direktorat za investicije in 
nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 
10. uri po navedenem vrstnem redu:

– zemljišče ob Letališki cesti v Ljub ljani, 
ob 10. uri,

– poslovni prostori na naslovu Gregorči-
čeva 21 v Ajdovščini, ob 10.30,

– poslovni prostori na naslovu Log 9, 
Hrastnik, ob 11. 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. Javna dražba se bo opravila v slo-
venskem jeziku.

8. Varščina
8.1. Dražitelji morajo do začetka jav-

ne dražbe vplačati varščino, ki zna-
ša 10 % izklicne cene, na račun, št. TRR 
št. 01100-6300109972 Republika Slo-
venija-Proračun, sklic na številko 18 
20303-7200005-67311012, z navedbo na-
mena nakazila: plačilo varščine-Javna draž-
ba–Ljub ljana/oziroma Ajdovščina/oziroma 
Hrastnik.

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 zadrži 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, tel. 01/478-16-67, e-po-
šta: lea.hartman-ilesic@gov.si.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem dogovoru.

Javna dražba bo objavljena tudi na sple-
tni strani Ministrstva za pravosodje in javno 
upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_
podrocja/podrocje_javne_uprave/investici-
je_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_pre-
mozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_pre-
mozenjem/aktualne_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. 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. 400/12 Ob-4424/12
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tr-

žič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 – ZSPDSLS), 30. do 34. člena 

Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), Letnega načrta pridobivanja 
in razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Občine Tržič za leto 2012 ter Sklepa 
Občinskega sveta, sprejetega na 15. redni 
seji dne 27. 9. 2012, naslednjo

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 
Tržič.

2. Opis predmeta prodaje:
1) Nezasedeno dvosobno stanova-

nje – posamezni del št. 6, v stavbi št. 14, 
k.o. 2143 – Tržič (ID 5606071), ID znak: 
2143-14-6; nezasedeno dvosobno stanova-
nje v 4. etaži – mansardi, s pripadajočo kle-
tjo, skupaj, v izmeri 57,08 m2, ki se nahaja 
v stanovanjski stavbi na naslovu Ravne 6, 
4290 Tržič, stoječi na parc. št. 392/3, k.o. 
2143 – Tržič.

Izklicna cena: 42.926,23 EUR, brez 2 % 
davka na promet nepremičnin.

2) Nezasedeno dvosobno stanova-
nje – posamezni del št. 2, v stavbi št. 115, 
k.o. 2143 – Tržič (ID 5681187), ID znak: 
2143-115-2; nezasedeno dvosobno stano-
vanje v 3. etaži – 1. nadstropju s kletjo, 
skupaj, v izmeri 44,02 m2, ki se nahaja v sta-
novanjski stavbi na naslovu Ravne 9, 4290 
Tržič, stoječi na parc. št. 395/23, k.o. 2143 
– Tržič.

Izklicna cena: 39.256,60 EUR, brez 2 % 
davka na promet nepremičnin.

3) Nezazidano stavbno zemljišče parc. 
št. 537/9, k.o. 2147 – Križe (ID 2488387), 
travnik, v izmeri 633,00 m2, zemljišče se na-
haja v območju za stanovanja – oznaka 23 
S1, ureditvena enota enodružinska zazida-
va – oznaka e.

Izklicna cena: 38.695,29 EUR, brez 20 % 
DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja.

4. Navedene izklicne cene ne vključujejo 
davka na promet nepremičnin oziroma DDV, 
ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 
cene je 500,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec je 
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od 
dneva sklenitve pogodbe.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Pro-
dajna pogodba je avtomatično razdrta, če 
kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 
Občina Tržič ima v tem primeru pravico ob-
držati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (ku-
pec) plačal v postopku javne dražbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) 
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 
v torek, dne 13. 11. 2012, s pričetkom ob 
9. uri za stanovanje pod zap. št. 1, ob 9.30 
za stanovanje pod zap. št. 2, in ob 10. uri za 
zemljišče pod zap. št. 3.

8. Varščina: dražitelji morajo pred za-
četkom javne dražbe plačati varščino v vi-
šini 10 % izklicne cene na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Občine Tržič, 
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi 
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, 
z navedbo »Varščina za dražbo predmeta 
pod zap. št. ___«. Plačilo varščine pred za-
četkom javne dražbe je pogoj za sodelova-
nje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dra-
žitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. 
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne 
bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič 
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varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje 
za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. 
Ponudba veže dražitelja do zaključka draž-
be in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od 
ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.

9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki 
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodaj-
ne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne pla-
ča kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano 
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti 
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe.

10. Interesenti se lahko s podrobnejši-
mi pogoji javne dražbe ter informacijami 
o ogledu stanovanja oziroma nepremični-
ne, ki je predmet javne dražbe, seznanijo pri 
Tomažu Ropretu, tel. 04/597-15-27.

11. Komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premože-
njem Občine Tržič (v nadaljevanju: komisi-
ja) lahko s soglasjem župana Občine Tržič 
postopek javne dražbe brez odškodninske 
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne 
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano var-
ščino brez obresti.

12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi 
lahko sodelujejo državljani Republike Slove-
nije in državljani držav članic EU ter pravne 
osebe/samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v dr-
žavah članicah EU. Na javni dražbi lahko 
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje 
do začetka javne dražbe priporočeno po 
pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tr-
žič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 
Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno 
navesti ''Javna dražba predmeta pod zap. 
št. __ – Ne odpiraj'', oddati:

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta – osebne izkaznice ali potnega lista 
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike 
ter pooblaščence oziroma zastopnike),

– številko transakcijskega računa za pri-
mer vračila varščine ter davčno številko,

– priglasitveni list DURS (le za samostoj-
ne podjetnike posameznike),

– redni izpisek iz sodnega registra (le 
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 
30 dni do dneva javne dražbe,

– notarsko overjeno neomejeno special-
no pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, 
v primeru, da se javne dražbe v imenu dra-
žitelja udeleži pooblaščenec,

– potrdilo o plačilu varščine za predmete, 
ki jih dražijo,

– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj 
sprejema vse pogoje te javne dražbe.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno 
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.

13. Drugi pogoji:
– Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno-kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 

dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Ob-

čina Tržič v 15 dneh po končani dražbi 
sklenila prodajno pogodbo. Če dražitelj ne 
podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
lahko Občina Tržič podaljša rok za skleni-
tev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, 
ali pa zadrži njegovo varščino. Če naju-
godnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti 

v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži 
njegovo varščino.

– Kolikor bi se na zemljišču pod zap. št. 3 
izkazalo, da je obremenjeno z gospodarsko 
javno infrastrukturo, se kupec zaveže skle-
niti ustrezno služnostno pogodbo v korist 
upravljavca navedene infrastrukture.

– Davek na promet nepremičnin oziro-
ma DDV, strošek notarske overitve podpisa 
prodajalca na zemljiško knjižnem dovolilu, 
strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in ostale 
stroške v zvezi s pogodbo krije kupec.

– Izročitev nepremičnine v posest kupcu 
se opravi po celotnem plačilu kupnine.

– Za vpis lastninske pravice v zemljiško 
knjigo bo poskrbel prodajalec.

– Občina Tržič bo kupcu izstavila notar-
sko overjeno zemljiško knjižno dovolilo po 
prejemu celotne kupnine.

14. To besedilo javne dražbe se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.

Občina Tržič

Št. 4780-0001/2012 Ob-4443/12
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 

Rogatec, objavlja na podlagi 20. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), v skladu s 30. čle-
nom Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 42/12), Odlokom o prora-
čunu Občine Rogatec za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 8/11 in 107/11) ter Načrtom rav-
nanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Rogatec za leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizator-
ja javne dražbe: Občina Rogatec, Pot 
k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična številka: 
5883938000, ID za DDV: SI 47348429.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. stanovanje številka 8, na parc. 

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

Poslovno-stanovanjski objekt se naha-
ja v območju trškega jedra Rogatec, ki je 
v skladu z Odlokom o razglasitvi naselbin-
skega območja Rogatec za kulturni spome-
nik (Uradni list RS, št. 75/96) razglašen kot 
kulturni spomenik.

2.2. poslovni objekt, na naslovu Ceste 
11 v Rogatcu, ki zajema poslovne prostore 
v neto tlorisni površini 249 m2. K poslov-
nemu objektu sodi stavbišče, na katerem 
objekt stoji, parc. št. 127.S, v izmeri 145 m2 
ter funkcionalno zemljišče okoli objekta, 
in sicer parc. št. 53/5 – dvorišče, v izmeri 
302 m2, parc. št. 53/6 – travnik, v izmeri 
190 m2 in parc. št. 53/7 – travnik, v izmeri 
378 m2, v skupni velikosti 1.015 m2, vse k.o. 
Rogatec. Objekt je star približno 90 let, del-

no podkleten s pritličjem, 1. nadstropjem in 
podstrešjem. Do nedavnega so bili v njem 
prostori občinske uprave Občine Rogatec. 
Vse od leta 1994 pa je bil objekt tudi posto-
poma obnovljen (streha, fasada, dimnik, …).

V skladu z določili prostorskih aktov Ob-
čine Rogatec, se objekt nahaja v območju 
z oznako MS – SC2, to je območje urbanih 
središč, namenjena trgovskim, hotelskim, 
gostinskim stavbam, stavbam za opravljanje 
osebnih storitev, stavbam za kulturo, javno 
upravo ter stanovanjskim stavbam. Objekt 
s poslovnimi prostori leži v bližini trškega 
jedra Rogatec, v neposredni bližini zdra-
vstvenega doma in lekarne v občinskem 
središču.

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

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za posamezno nepremič-

nino, ki je predmet prodaje, pod zaporedno 
številko:

4.1. stanovanje št. 8, na naslovu Strmol-
ska ulica 6, Rogatec, je 16.660,00 EUR;

4.2. poslovni objekt, na naslovu Ce-
ste 11, Rogatec, je 168.000,00 EUR;

najnižji znesek višanja pa 500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj (kupec) je dolžan 

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

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

6. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo potekala v prostorih Občine Rogatec, 
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, v sejni sobi 
v prvem nadstropju, v torek, 6. 11. 2012, 
z začetkom ob 9. uri, in sicer za vsako ne-
premičnino posebej, po vrstnem redu, kot si 
sledita pod zaporednimi številkami.

7. Varščina
Varščina, ki jo morajo za pristop k javni 

dražbi plačati dražitelji, znaša 10 % od iz-
klicne cene, in se za stanovanje pod zap. 
št. 2.1. glasi na znesek 1.666,00 EUR, za 
poslovni objekt pod zap. št. 2.2. pa na zne-
sek 16.800,00 EUR, ter se plača na podra-
čun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec, 
št. 01307-0100004165, z navedbo namena 
nakazila: »Javna dražba nepremičnine – 
stanovanje ali poslovni objekt«.

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

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

8. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 
in fizične osebe, ki lahko v skladu s prav-
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nim redom Republike Slovenije postanejo 
lastniki nepremičnin na ozemlju Republike 
Slovenije in, ki se pravočasno in pravilno 
prijavijo, tako da najkasneje do ponedelj-
ka, 5. 11. 2012, do 15. ure, v zaprti kuverti 
z napisom »Ne odpiraj, Javna dražba«, na 
naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 
3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera 
mora na naslov prispeti do določenega da-
tuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja 
dokazila:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12).

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

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

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

11. Informacije in ogled predmeta javne 
dražbe

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in 
pogoji javne dražbe, kakor tudi informacije 
v zvezi z ogledom predmeta javne draž-
be, so na voljo pri Klavdiji Križanec, Ob-
čina Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, 
tel. 03/812-10-28, e-pošta: obcina.roga-
tec.klavdija@siol.net.

Ta javna dražba se objavi v Uradnem 
listu RS in na spletni strani Občine Roga-
tec: www.rogatec.net, kjer se objavijo tudi 
dražbena pravila.

Občina Rogatec

 Ob-4448/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 

5220 Tolmin, na podlagi 20. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države, pokra-
jin in občin (Uradni list Republike Sloveni-
je, št. 14/07 in 55/09) in 38. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), 
ki se uporabljata na podlagi tretjega od-
stavka 41. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 34/11) in na podlagi dne 27. 3. 2012 
sprejetega Letnega načrta razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Tolmin za 
leto 2012, objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora – 

garaže v Tolminu
1. a) Predmet prodaje je poslovni prostor 

– garaža kot posamezni del stavbe, v sku-
pni izmeri 40,30 m2, ki se nahaja v 2. etaži 
stanovanjsko poslovne stavbe v Tolminu, 
Trg maršala Tita 15, stoječe na parcelah 
št. 777/7 in 777/8, k.o. Tolmin. Etažna la-
stnina za zgoraj navedeno stanovanjsko po-
slovno stavbo je urejena. Garaža je v kata-
stru stavb vpisana z ID 2248 396 110, v ele-
ktronski zemljiški knjigi pa z ID: 5638051.

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

c) Izklicna cena za poslovni prostor – 
garažo je 10.212,00 EUR, najnižji znesek 
zvišanja je 500,00 EUR.

d) Varščina je: 1021,20 EUR.
e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne-

ga sodišča Republike Slovenije pri tej ga-
raži niso vpisane stvarne služnosti ali dru-
ga bremena. Vpisana pa je solastnina na 
splošnih skupnih delih stavbe (stavba 2248 
396) v etažni lastnini do 218/10000 ter (so)
lastnina na posebnem skupnem delu (št. 
dela 214 – skupni prostori stavbe 2248 396) 
stavbe v etažni lastnini, do 218/10000. Ga-
raža ni v najemu in ni zasedena.

f) Opis garaže: garaža se nahaja v 2. 
etaži stanovanjsko poslovne stavbe v Tol-
minu, Trg maršala Tita 15. Neto tlorisna po-
vršina garaže je 40,30 m2. Stavba, v kateri 
se nahaja garaža, je priključena na vse jav-
ne komunalne naprave v Tolminu, električni 
in telefonski priključek je kabelski, urejena 
so parkirišča, a v manjšem obsegu, kot so 
potrebna. Stavba je v običajni standardni 
izvedbi.

Poprej večji prostor je sedaj provizorič-
no z leseno steno predeljen v dva dela in 
je predmet prodaje zahodni del. Nosilno 
konstrukcijo predstavljajo zunanje stene in 
notranji betonski stebri s horizontalnimi no-
silci, ki so poglobljeni v prostor za 25 cm in 
je tako svetla višina te etaže do stropa 2,28 
m in do nosilca 2,03 m. Vhodna vrata so 
kovinska drsna, pregibna mimo stranskega 
vogala. Prostor je brez instalacij.

2. Način, kraj in čas dražbe: javna draž-
ba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, 
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, posto-
pek se bo začel v torek, dne 6. 11. 2012, in 
sicer ob 9. uri.

3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi garaže lahko sodelujejo 

tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremič-
nine v Republiki Sloveniji (državljani držav 
članic Evropske unije in drugih držav, ki 
lahko pridobivajo nepremičnine 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 garažo in priloženo številko 
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.

Na javni dražbi kot dražitelj ne more so-
delovati oseba, navedena v 40. členu Ured-
be o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin, to je cenilec, člani komisije oziro-
ma oseba, ki vodi javno dražbo in z njimi 
povezane osebe (sorodstvena razmerja ali 
druga razmerja, ki lahko zbudijo dvom v ne-
pristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno 
dražbo).

Organizator bo ob pričetku javne dražbe 
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 
Interesenti, ki ne bodo predložili teh doka-
zil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz 
postopka pred začetkom dražbe.

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

5. Garaža bo prodana najugodnejšemu 
ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo 
ceno nad izklicno ceno.

6. Udeleženci javne dražbe mora-
jo najkasneje do začetka postopka jav-
ne dražbe plačati varščino navedeno 
v tem razpisu na enotni zakladni račun, 
št. 01328-0100014970 Proračun Občine 
Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponu-
dniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim 
pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po kon-
čani dražbi.

7. Plačilni pogoji: kupec mora plačati 
kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine 
je pogoj za pridobitev lastninske pravice, 
rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne 
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plači-
lo 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 postopek 
razveljavljen in varščina zadržana.

8. Dodatni pogoji:
a) Nakup garaže se opravi po sistemu 

“videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja 
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 Tolmin.

d) Prodajalec bo izročil garažo v last 
in posest, izdal zemljiško knjižno dovolilo 
in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj 
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po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in 
stroškov. Vsa zemljiško knjižna opravila si 
pridrži prodajalec.

9. Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi od župana pooblaščeni 

uslužbenec ali za ta postopek imenovana 
komisija, dražba je ustna. Draži lahko ti-
sti, ki je do začetka postopka dražbe plačal 
varščino navedeno v tej objavi in to dokazal 
s pisnim potrdilom.

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

c) Izklicna vrednost garaže oziroma vsa-
ka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če no-
beden od udeležencev javne dražbe nave-
dene cene ne zviša pred tretjim 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 predmet javne dražbe 
prodan in pozove kupca 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 garaža prodana za izklicno 
ceno.

g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo 
najvišjo ceno, garaža ni prodana, če eden 
ne zviša cene.

h) Če se dražitelj osebno ne udeleži jav-
ne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno 
po pogojih razpisa.

i) Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši 
takoj vodja dražbe.

j) Javna dražba se izvaja v skladu 
z Uredbo o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list Republike Slo-
venije, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 
49/10).

10. Župan Občine Tolmin oziroma po-
oblaščeni uslužbenec oziroma komisija, 
ki vodi dražbo, lahko s soglasjem župana 
ustavi postopek prodaje garaže do skleni-
tve pravnega posla. V tem primeru Občina 
Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne do-
kumentacije ter morebitno vplačano varšči-
no, brez obresti.

11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in 
informacije so dostopni na sedežu Občinske 
uprave Občine Tolmin v Ulici padlih bor-
cev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran 
Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), 
lahko tudi po elektronski pošti: miran.ma-
vri@obcina.tolmin.si ali davor.simcic@tol-
min.si.

Ogled nepremičnine je možen po do-
govoru.

Občina Tolmin
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 Ob-4399/12
Svet zavoda Osnovne šole Mihe Pin-

tarja Toleda, Kidričeva 21, 3320 Velenje, 
razpisuje na podlagi sklepa 1. redne seje 
Sveta zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja 
Toleda Velenje, ki je bila dne, 28. 9. 2012, 
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 besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, program 
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju s kratkim življenjepisom, 
potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Mini-
strstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da 
ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, 
da pri kateremkoli drugem sodišču zoper 
njega (njo) ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda, Osnovne šole 
Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21, 3320 
Velenje, s pripisom – Za razpis ravnate-
lja/ravnateljice.

Potrdili iz kazenske evidence in sodišča 
ne smeta biti starejši od 90 dni.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obve-
stilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja  

Toleda Velenje

Št. 188/2012 Ob-4403/12
Svet zavoda OŠ dr. Bogomirja Magaj-

ne Divača, Ulica dr. Bogomira Magajne 4, 
6215 Divača, razpisuje na podlagi sklepa 
Sveta zavoda, dne 1. 10. 2012, delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skla-
du 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 in 65/09, 20/11 
in 40/12.)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavod.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 
2013.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
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 vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni 
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, 
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven 
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper 
spolno nedotakljivost.) pošljite v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ 
dr. Bogomirja Magajne Divača, Ulica dr. Bo-
gomira Magajne 4, 6215 Divača, z oznako 
“Prijava za razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne 
Divača

Št. 110-820/2012 Ob-4404/12
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):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika 
na Delovnem sodišču v Mariboru.

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 življe-
njepis (v obliki Europass CV: http://www.eu-
ropass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobljeni univer-
zitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpol-
njevanju 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 
pravosodje in javno upravo pridobiva po-
datek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matične-
ga registra, podatek o državljanstvu pa od 
upravljavca centralne evidence o državljan-
stvu.

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

Št. 36/12 Ob-4423/12
Svet zavoda Osnovne šole Jelšane, Jel-

šane 82, 6254 Jelšane, razpisuje po sklepu 
Sveta zavoda Osnovne šole Jelšane prosto 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skla-
du z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 in 
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda, tekoče znanje 
slovenskega jezika, računalniška znanja 
(urejevalnik besedil, delo s preglednicami, 
računalniško oblikovanje na stopnji zahtev-
no).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let.

Pisne vloge z življenjepisom ter dokazila 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (doka-
zila o izobrazbi: II. bolonjska stopnja oziro-
ma univerzitetna izobrazba ter izpolnjeva-
nje zahtevanih pogojev po ZOFVI – naziv 
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let 
naziv mentor, opravljen strokovni izpit, opra-
vljen ravnateljski izpit, 5 let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju, program vode-
nja zavoda, potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, 
da pri kateremkoli drugem sodišču izven 
kraja prebivališča zoper njega ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zo-
per spolno nedotakljivost) pošljite po pošti 
v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Jelšane, Jelšane 82, 
6254 Jelšane, z oznako “Prijava za razpis 
za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Osnovne šola Jelšane

Razpisi delovnih mest
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 Ob-4421/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana in Bol-
nišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topol-
šica, na podlagi drugega odstavka 21. člena 
Zakon o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Uradni list RS, št. 86/10), objavljata

javno zbiranje ponudb
določenemu krogu oseb  

za prodajo stanovanj
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.
Upravljavec in organizator: Bolnišnica 

Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica.
II. Opis predmeta prodaje: garsonje-

ra št. 18, vložek 3481/18, ID stanovanja 
3505/28E, v izmeri 31, 99 m2, v 7. nad-
stropju stanovanjsko poslovnega objekta, 
ID objekta 3505, zemljišče objekta s parc. 
št 2522, stavba, v izmeri 6067,91 m2, na 
naslovu Šaleška cesta 18b, 3320 Velenje, 
k. o. Velenje.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

2. Izklicna cena nepremičnine: 
25.000,00 EUR.

3. Ponudbo lahko oddajo imetniki lastnin-
ske pravice ali najemniki v stanovanjski stav-
bi na naslovu Šaleška 18b, 3320 Velenje, ID 
stavbe 3505, vpisano v vložek 3481/18, k.o. 
Velenje, ki resnost svoje ponudbe izkažejo 
s plačilom varščine v višini 10 % izklicne 
cene na podračun izvrševanja proračuna 
Republike Slovenije št. 01100-6300109972, 
sklic na št. 18 10995-7221002-27112012. 
Kopijo potrdila o vplačani varščini priložijo 
ponudbi.

4. Pisne ponudbe (z navedbo pošilja-
telja na hrbtni strani ovojnice) morajo pri-
speti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici 
z oznako Ne odpiraj- Javna ponudba, naj-
kasneje do 27. 10. 2012, do 12. ure, na 
naslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 
3326 Topolšica, Komisija za izvedbo po-
stopka prodaje.

5. Ponudbe ne morejo podati člani komi-
sije in z njimi povezane osebe.

6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, 
tj. najugodnejšim ponudnikom bo podpisana 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb. Plačilo kupnine sledi v 8 dneh 
po podpisu pogodbe, oziroma prvega obro-
ka kupnine, po v pogodbi dogovorjenih 
obrokih, na podračun izvrševanja proračuna 
Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, 
sklic na št. 18 10995-7221002-27112012, 
pri čemer se položena varščina všteje v ku-
pnino.

7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je 
določen v 6. točki ne sklene pogodbe oziro-
ma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača 
v dogovorjenem roku, ima lastnik – proda-
jalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma 
razdreti že sklenjeno pogodbo, brez doda-
tnega roka za izpolnitev.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku 
prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb

Pravne osebe morajo ponudbi predložiti:

– izpisek iz Poslovnega registra Slove-
nije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev,

– naslov: ulica, hišna številka, poštna 
številka, telefonska številka in e-mail,

– pooblastilo za zastopanju pravne ose-
be,

– ime in priimek ter naslov pooblaščene 
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko 
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe 
strani),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za po-

trebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predlo-

žiti:
– ime in priimek,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna 

številka, telefonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe stra-

ni),
– fotokopijo davčne številke,
– številko osebnega računa za potrebe 

vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, 

hišna številka, poštna številka), telefon in 
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogod-
be, ki se mora izkazati z notarsko overjenim 
pooblastilom.

V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija 

za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v 
nadaljevanju: komisija). Odpiranje ponud-
bo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstropju 
PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 
3326 Topolšica, dne 29. 10. 2012, ob 13. uri.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo kot kriterij upoštevana najvišja ponujena 
kupnina. V primeru več najugodnejših po-
nudb, se bodo s ponudniki izvedla dodatna 
pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za 
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pro-
dajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet 
tega poziva.

3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila 
prodajna pogodba. Če izbrani ponudnik ne 
bo sklenil prodajne pogodbe v roku 5 dni od 
povabila k podpisu pogodbe, bo postopek 
javnega povabila razveljavljen, vplačana 
varščina pa zadržana.

4. Morebitne imetnike predkupne pravice 
na predmetnih nepremičninah se pozove, 
da v roku 15 dni od objave ponudbe pisno 
obrazložijo, ali svojo pravico uveljavljajo ali 
ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev ne 
prejme, se domneva, da se predkupne pra-
vice na uveljavljajo.

V primeru utemeljeno izkazane predku-
pne pravice, se postopek ustavi.

Že vplačane varščine se ponudnikom 
v navedenem primeru povrnejo.

Republika Slovenija, Ministrstvo za 
zdravje, lahko do sklenitve pravnega posla 
postopek prodaje ustavi.

VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek 

prodajne pogodbe na sedežu Bolnišnice To-
polšica po e-mailu ali po pošti.

Vse informacije v zvezi s prodajo se lah-
ko dobijo na sedežu Bolnišnice Topolšica.

Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, 
tel. 031/783-770 in je dosegljiv vsak delovni 
dan od dneva objave do dneva oddaje po-
nudb, med 8. in 12. uro.

Bolnišnica Topolšica

Št. 478-9/2009-199 Ob-4426/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, ob-
javlja na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim pre-
moženjem za leto 2012 (OdRSPD12, Uradni 
list RS, št. 37/12) naslednjo

javno ponudbo
za prodajo stanovanja

I. Lastnik: Republika Slovenija, Gregorči-
čeva 20, Ljub ljana.

Upravljavec in organizator: Ministrstvo 
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

II. Opis predmeta prodaje:
Enosobno stanovanje, na naslovu Kve-

drova cesta 1, 1000 Ljub ljana, s št. 45, v VII. 
nadstropju večstanovanjskega objekta. Ob-
sega kuhinjo z jedilnico, predprostor, kopalni-
co ter sobo s kabinetom in shrambo v pritličju, 
vse v skupni neto tlorisni površini 37,36 m2.

ID znak nepremičnine (stanovanja): 
2680-354-45.

Stanovanje je zasedeno z neprofitnim 
najemnikom. Najemnik ima predkupno pra-
vico do odkupa.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogod-
ba.

2. Izklicna cena stanovanja je: 
76.600,00 €.

Pogoji višanja izklicne cene: najnižji zne-
sek, za katerega je možno višati izklicno 
ceno je 500,00 €.

Cena ne vključuje davka od prometa ne-
premičnin in stroškov izvedbe pravnega po-
sla. Te stroške nosi kupec.

3. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja 
na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti ozi-
roma biti vročene v zaprti ovojnici, z oznako 
»Ne odpiraj – Javna ponudba«, najkasneje 
do dne 5. novembra 2012 do 12. ure na 
naslov: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za 
zdravstveno ekonomiko, Štefanova ulica 5, 
1000 Ljub ljana, s pripisom: za komisijo k za-
devi št. 478-9/2009.

Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani 
komisije in z njimi povezane osebe.

4. Ponudbo lahko podajo fizične in prav-
ne osebe, ki resnost svoje ponudbe izka-
žejo s plačilom varščine v višini 10 % od 
izklicne cene stanovanja na podračun Iz-
vrševanja proračuna Republike Sloveni-
je, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
27111-7200013-43402012.

V ponudbi se ponudnik zaveže, da ga 
ponudba zavezuje vse do izbora najugo-
dnejšega ponudnika.

Po končanem postopku izbora se pla-
čana varščina, brez obresti, v roku 15 dni 

Druge objave
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vrne tistim ponudnikom, ki v postopku javne 
ponudbe niso uspeli. Izbranemu ponudniku 
pa se plačana varščina všteje v ceno.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši ponudnik mora 

pogodbo podpisati najpozneje v 15 dneh 
po odpiranju ponudb. Rok za plačilo ku-
pnine je v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na 
podračun Izvrševanja proračuna Republike 
Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na 
št. 18 27111-7200013-43402012, položena 
varščina se všteje v kupnino.

Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po 
podpisu pogodbe, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki 
je določen v 5. točki ne sklene pogodbe 
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne 
plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec 
pravico odstopiti od pogodbe oziroma raz-
dreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega 
roka za izpolnitev.

7. Prenos lastništva se opravi po plačilu 
kupnine.

IV. Pogoji za sodelovanje pri prodaji eno-
sobnega stanovanja s pripadajočim zemlji-
ščem po metodi javne ponudbe

Pravne osebe morajo v ponudbi predlo-
žiti:

– naziv,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna 

številka, telefonska številka in e-mail,
– matično številko,
– fotokopijo davčne številke,
– izpisek iz registra pravnih oseb ter poo-

blastilo za zastopanje pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene 

osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko 
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe 
strani),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za po-

trebe vračila varščine,
– izjavo, da ga ponudba zavezuje vse 

do končnega izbora najugodnejšega ponu-
dnika.

Fizične osebe morajo v ponudbi predloži-
ti naslednje podatke oziroma listine:

– izvirnik osebnega dokumenta,
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko osebnega računa za potrebe 

vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, 

hišna številka, poštna številka), telefon in 
e-mail pooblaščene osebe za podpis po-
godbe, ki se mora izkazati z notarsko over-
jenim pooblastilom in fotokopijo osebne 
izkaznice(obe strani),

– izjavo, da ga ponudba zavezuje vse 
do končnega izbora najugodnejšega ponu-
dnika.

V. Postopek
Javno odpiranje ponudb bo izvedla komi-

sija za izvedbo postopka prodaje stanovanja 
(v nadaljevanju: komisija) dne 5. novembra 
2012, ob 14. uri, v mali sejni sobi, I. nad-
stropje na naslovu: Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

Predlog za izbor ponudnika bo izdelala 
komisija takoj po odpiranju ponudb. Pri izbo-
ru bo komisija upoštevala vse ponudbe, ki:

– bodo prispele na naslov do roka za 
oddajo ponudb,

– bodo vsebovale vso zahtevano doku-
mentacijo,

– v kateri bo ponudnik ponudil najmanj 
izklicno ceno za stanovanje.

Če bo med prejetimi ponudbami več naj-
ugodnejših ponudb, bo komisija opravila 
med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, 
ki jo je v svoji ponudbi ponudil najugodnejši 
ponudnik.

Najemnik stanovanja ima prednost pri 
nakupu stanovanja, pod enakimi ostalimi 
pogoji.

Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upo-
števane.

Komisija za izvedbo postopka prodaje 
stanovanja lahko postopek ustavi in sicer 
vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer 
se povrne stroške ponudniku v višini izka-
zanih stroškov.

Javna ponudba je veljavna tudi, če se na 
razpis javi samo en ponudnik.

VI. Drugi pogoji nakupa:
1. Stanovanje s pripadajočimi deleži sku-

pnih površin objekta in zunanje ureditve ter 
sorazmernim deležem pripadajočega zemlji-
šča, se prodaja po načelu videno-kupljeno.

2. Stanovanje s pripadajočimi deleži sku-
pnih površin objekta in zunanje ureditve ter 
sorazmernim deležem pripadajočega ze-
mljišča, bo prodano kupcu, ki bo ponudil 
najvišjo kupnino.

3. V primeru, da kot najugodnejši po-
nudnik ni izbran obstoječi najemnik stano-
vanja, je izbrani ponudnik dolžan ponuditi 
obstoječemu najemniku najem stanovanja 
do izteka najemne pogodbe, pod nespre-
menjenimi pogoji.

VII. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo se 

lahko dobijo na Ministrstvu za zdravje, 
Štefanova 5, 1000 Ljub ljana. Kontaktne 
osebe so dosegljive na tel. 01/478-68-35, 
01/400-69-57, 01/400-69-76, vsak dan od 
dneva objave do dneva javnega odpiranja 
ponudb, med 9. in 12. uro.

Ogled stanovanja je možen, po predho-
dnem dogovoru na tel. 01/478-68-35.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »vi-
deno – kupljeno«.

Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje

 Ob-4405/12
Družba za avtoceste v Republiki Slove-

niji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot 
lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o pro-
daji z dne 25. 9. 2012 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizi-
je 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1) parc. št. 4236/4, 4237/4, 4236/3, 

4237/3, k.o. 105 – Murska Sobota, kme-
tijsko zemljišče, v skupni izmeri 1.904 m2 
– izhodiščna vrednost prodaje znaša 
1.200,00 EUR;

2) parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno, neza-
zidano stavbno zemljišče, v izmeri 366 m2 
– izhodiščna vrednost prodaje znaša 
22.000,00 EUR;

3) parc. št. 41/1, 40/1, 40/3, k.o. 680 
– Tezno, nezazidano stavbno zemljišče, 
v skupni izmeri 914 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 110.000,00 EUR;

4) parc. št. 1034/2, k.o. 452 – Dolena, 
zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski 
objekt z gospodarskim poslopjem, na naslo-
vu Dolena 36a, Videm, v izmeri 1.116,00 m2 

(neto tlorisna površina stanovanjske stavbe 
znaša 200,10 m2, neto tlorisna površina go-
spodarskega objekta znaša 26,60 m2), ter 
parc. št. 1033/1, k.o. 452 – Dolena, delo-
ma nezazidano stavbno zemljišče, deloma 
kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.981 m2 – 
skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
83.000,00 EUR;

5) parc. št. 656/4, k.o. 991 – Orla vas, 
nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 117,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 3.000,00 EUR;

6) parc. št. 329/471, k.o. 991 – Orla 
vas, nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 585,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 27.000,00 EUR,

– pri delu (48 m2) nepremičnine parc. 
št. 329/471, k.o. 991 – Orla vas, je Republi-
ka Slovenija, zanjo DARS d.d. s služnostno 
pogodbo dovolila vpis služnosti izgradnje 
in vzdrževanja dostopne ceste z vgrajeno 
infrastrukturo, v korist Občine Polzela za 
dobo največ 30 let, služnostna pravica ni 
vknjižena v zemljiški knjigi;

7) parc. št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 
187.s, k.o. 1012 – Vransko, kmetijsko zemlji-
šče, v skupni izmeri 3.052,00 m2 – izhodišč-
na vrednost prodaje znaša 6.000,00 EUR;

8) parc. št. 418/3, k.o. 1924 – Trojane, 
kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.083,00 m2 
– izhodiščna vrednost prodaje zna-
ša 800,00 EUR;

9) parc. št. 4318/2, k.o. 1959 – Domžale 
in parc. št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovi-
ca, nezazidano stavbno zemljišče, v skupni 
izmeri 1.129,00 m2 – izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 95.000,00 EUR;

10) parc. št. 718/3, 719/3, 743/13, 745/1, 
746/0, vse k.o. 2180 – Žirovnica, nezazi-
dano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 
2.632,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 140.000,00 EUR;

– pri nepremičnini parc. št. 743/13, k.o. 
2180 – Žirovnica, je v zemljiški knjigi vknji-
žena služnostna pravica ureditve in vzdr-
ževanja cestnega priključka z javno raz-
svetljavo ter plinovoda v obsegu posega do 
32 m2 v korist RP investicije d.o.o., služnost 
izgradnje in vzdrževanja fekalnega kanala 
OPC1 dolžine do 2 m v korist Občine Žirov-
nica, služnost dostopa in prevoza preko te 
parcele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki 
je v površini do 32 m2 umeščena na skraj-
nem zahodnem delu parcele, vse za čas 
delovanja zbirnega centra za komunalne 
odpadke v OPC Žirovnica v korist Občine 
Žirovnica, služnost dostopa in prevoza pre-
ko te parcele po dostopni cesti OPC Žirov-
nica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na 
skrajnem zahodnem delu parcele, vse za 
čas obratovanja poslovnega objekta v OPC 
Žirovnica v korist Saxonia – Franke d.o.o. 
ter služnost dostopa in prevoza preko te 
parcele po dostopni cesti v OPC Žirovni-
ca, ki je v površini do 32 m2 umeščena na 
skrajnem zahodnem delu parcele v korist 
Exacta normalije d.o.o.;

– pri nepremičnini parc. št. 718/3, k.o. 
2180 – Žirovnica, je v zemljiški knjigi vknji-
žena služnostna pravica izgradnje in vzdr-
ževanja vodovoda v obsegu posega do 8 m2 
(križanje na sredini parcele v smeri sever – 
jug) v korist RP investicije d.o.o.;

11) parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše, 
nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 494,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 75.000,00 EUR;

12) parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofi-
je, nezazidano stavbno zemljišče, v izme-



Stran 2286 / Št. 77 / 12. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ri 181,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 13.000,00 EUR;

13) parc. št. 397/15, k.o. 604 – Gradi-
ška, nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 412,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 17.000,00 EUR,

– po podatkih javne evidence GURS se 
na parc. št. 397/15, k.o. Gradiška, nahaja 
stanovanjski objekt, v naravi pa je objekt 
porušen;

14) parc. št. 482/2, 482/3, 1813/1, k.o. 
2595 – Škofije, nezazidano stavbno zemlji-
šče, v skupni izmeri 430,00 m2 – izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 37.000,00 EUR;

15) parc. št. 182/1, k.o. 2454 – Merče, 
kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.186,00 m2 
– izhodiščna vrednost prodaje znaša 
1.200,00 EUR.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih 
nepremičnin ni vključen 20 % DDV oziroma 
2 % davek na promet z nepremičninami. Da-
vek in vsi stroški v zvezi s prodajo in preno-
som lastništva bremenijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec 
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema 
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis 
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je 
bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne 
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske 
pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 

pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki 

do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati 
varščino v višini 10 % od objavljene izho-
diščne vrednosti prodaje na transakcijski ra-
čun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt 
pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena 
nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všte-
ta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo 
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni 
po končanem izboru najugodnejšega po-
nudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter 

naslov stalnega prebivališča oziroma sedež 
ponudnika, ter podatke o zastopnikih pod-
jetja.

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe.

– Višino ponujene cene brez davščin, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne cene.

– Davčno številko, matično številko (za 
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponu-
dnik fizična oseba, in telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predlo-

žiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista 
ter potrdilo o državljanstvu Republike Slove-
nije oziroma o državljanstvu druge države 
članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko 
lastninsko pravico na nepremičninah v Re-
publiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot 
jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predlo-
žiti izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna 
oseba sodeluje po pooblaščencu, je obve-
zno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri 
notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, 
s priloženo navedbo celotne številke računa 
za primer vračila varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana 
vsebina razpisa ter da brezpogojno spreje-
ma razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, 

če bo prispela najkasneje do 26. 10. 2012 
do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava 
v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod 
oznako »Javni razpis za prodajo nepremič-
nin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb 
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in 
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva 
po preteku roka za oddajo ponudb obravna-
vala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne 
ponudbe pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je naj-
višja ponujena cena. Upoštevane bodo le 
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane 
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«;
– nepremičnine so pod posamezno za-

poredno številko naprodaj kot celota. Po-
nudba je veljavna samo, če je podana za 
posamezen sklop v celoti;

– pogodba z najugodnejšim ponudni-
kom bo sklenjena, kolikor morebitni zako-
niti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal 
zakonite predkupne pravice pod enakimi ali 
za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali 
katerimkoli ponudnikom, je izključena. Upra-
va družbe lahko kadarkoli ustavi začeti po-
stopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– izbrani najugodnejši ponudnik je dol-
žan s prodajalcem skleniti kupoprodajno po-
godbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu 
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku 
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v ko-
rist prodajalca in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe;

– predlog za ureditev zemljiško knjižnega 
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi 
poda kupec;

– rok vezanosti ponudnika na dano po-
nudbo je 120 dni od roka za oddajo po-
nudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zain-
teresirani ponudniki na naslovu: nepre-
micnine@dars.si oziroma spletni strani, 
www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-99-20.

DARS d.d.

Št. 57/2012 Ob-4401/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premo-

ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12), Odloka o ustanovitvi Jav-
nega podjetja za gospodarjenje s stavbni-
mi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo 
(MUV, št. 12/2009), sklepa, št. 37, 18. redne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Mari-
bor, z dne 28. 5. 2012 in sklepa, št. 36, 20. 
redne seje Mestnega sveta Mestne občine 
Maribor z dne 24. 9. 2012, Javno podjetje za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 
Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadalje-
vanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje:
1. Zemljišča, parc. št. 2277/36, v izme-

ri 9622 m2, parc. št. 2277/35, v izmeri 318 m2 
in parc. št. 2277/31, v izmeri 5099 m2, vse 
k.o. 660 – Studenci, so v lasti Mestne obči-
ne Maribor in v naravi ležijo ob Dravograjski 
cesti na Studencih.

Zemljišča ležijo v območju, kjer velja 
Odlok o zazidalnem načrtu za sosesko S-18 
– Studenci II (območje med Engelsovo, I. 
Internacionale, bodočo cesto Proletarskih 
brigad in bodočo Šercerjevo cesto) (MUV, 
št. 14/85, 15/97 in 24/03). Kupec zemljišč je 
dolžan zgraditi manjkajočo javno komunalno 
opremo in jo mora po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja brezplačno prenesti v last in po-
sest ter upravljanje Mestni občini Maribor.

Zemljišča se prodajajo najmanj po iz-
hodiščni ceni 1.379.941,00 EUR. V ceni ni 
zajet 20 % DDV. Komunalni prispevek bo za-
računan pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
za kar bo izdana posebna odločba.

2. Zemljišče, parc. št. 431/3, v izmeri 
1.166 m2, k.o. 676-Pekre, je v lasti Mestne 
občine Maribor in v naravi leži ob lastniškem 
zemljišču parc. št. 434 iste k.o., med Bezja-
kovo ulico in Ulico Jelenčevih in predstavlja 
z njim zaokroženo, gradbeno celoto.

Po potrdilu o namenski rabi zemljišča 
je nepremičnina opredeljena kot stavbno ze-
mljišče v ureditvenem območju naselja in 
sicer po PUP za središče ureditvenega ob-
močja Peker (MUV, št. 25/04, 16/10) povr-
šine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.

Zemljišče se prodaja najmanj po izho-
diščni ceni 87.500,00 EUR. V ceni ni zajet 
20 % DDV. Komunalni prispevek bo zaraču-
nan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za 
kar bo izdana posebna odločba.

2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sode-

lujejo pravne in fizične osebe ter samostojni 
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati 
naslednje listine:

– pravne osebe, ki so registrirane v Re-
publiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpi-
su ustanovitve sub jekta, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz 
Ajpes-a in številke TRR,

– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo 
osebnega dokumenta in številko TRR,

– samostojni podjetniki morajo priložiti iz-
pis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni in številko TRR,

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo priložiti notarsko overjeno neome-
jeno specialno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javnega zbiranja ponudb,

– potrdilo o vplačani 10 % varščini. Ponu-
dniki vplačajo varščino v višini 10 % od obja-
vljene izhodiščne cene, na transakcijski ra-
čun JP GSZ d.o.o., 04515-0000651184, od-
prt pri NKBM d.d. najkasneje do 2. 11. 2012: 
in sicer pod tč. 1 v višini 137.994,10 EUR in 
pod tč. 2 v višini 8.750,00 EUR,

– tuja pravna ali fizična oseba mora zara-
di vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično 
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,

– v pisni ponudbi je potrebno navesti po-
nujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora 
navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno 
ceno za posamezni sklop zemljišč,

– posebno izjavo ponudnika, da se stri-
nja s pogoji javnega zbiranja ponudb in me-
rilom za izbor ponudnika,

– in posebno izjavo ponudnika, da po-
nudba velja do 31. 12. 2012.
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3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe 
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za 
nakup zemljišča – z navedeno zaporedno 
številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo 
prispeti oziroma biti oddane na sedežu JP 
GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Mari-
bor, najkasneje do 6. 11. 2012, do 9. ure.

4. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb in postopek za izbor 
najugodnejšega ponudnika bo opravila Ko-
misija za izvedbo in nadzor prodaje ter na-
kupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb 
bo javno in sicer v torek, 6. 11. 2012 ob 
10. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o.

Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena cena. V primeru, 
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila 
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izved-
bo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih 
zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.

5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP 
GSZ d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da 
ne skleneta prodajne pogodbe z nobenim 
od ponudnikov.

6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. 

skleniti prodajno pogodbo najkasneje 
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri po-
nudnika.

Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh 
po podpisu pogodbe.

Plačilo kupnine je bistvena sestavina 
pravnega posla. Kolikor kupec ne porav-
na kupnine na način in v roku, določenem 
v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna po-
godba za nično, brez izvedbe posebne-
ga postopka. Če uspeli ponudnik po svoji 
krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega 
stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. 
V takšnem primeru varščina zapade v ko-
rist MOM.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi 
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina 
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo 
podan zemljiško knjižni predlog.

V primeru, da najugodnejši ponudnik 
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene po-
godbe, lahko prodajalec sklene pogodbo 
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez 
javnega zbiranja ponudb.

7. Varščina: varščina bo izbranemu po-
nudniku vračunana v kupnino, neizbranim 
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem 
sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vr-
njena.

8. Plačilo stroškov: kupec se obveže pla-
čati kupnino, davek na dodano vrednost in 
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom 
prodaje in sicer v višini 1,5 % od izhodiščne 
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vklju-
čenim DDV.

9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o. / 
MOM lahko karkoli do sklenitve pogodbe 
postopek prodaje ustavi.

Ogled nepremičnin je možen na kra-
ju samem. Dodatne informacije lahko do-
bite na tel. 02/220-14-22, 220-14-23 ali 
info@jp-gsz-mb.si.

Javno podjetje  
za gospodarjenje  

s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Št. 3528-8/2011 Ob-4402/12
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Se-

žana, na podlagi Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadalje-
vanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem pre-

moženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter skle-
pa župana Občine Sežana št. 032-6/2012-9 
z dne 27. 9. 2012 in sklepa župana Občine 
Sežana št. 032-6/2012-10 z dne 27. 9. 2012 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež organizatorja: Občina 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vre-
dnost:

2.1. Poslovni prostor Dutovlje 60a, Du-
tovlje:

– Poslovni prostor (nekdanji zdravstve-
ni dom) v neto tlorisni površini 194,11 m2, 
označen z ID znakom 2432-81-12, posame-
zni del št. 12, v stavbi št. 81, k.o. 2432-Du-
tovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah 
št. 3246/19 in 3246/20, k.o. Dutovlje, na 
naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v na-
daljevanju: Dutovlje 60a).

– Poslovni prostor se nahaja v središču 
naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še 
prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine. 
Objekt je dostopen z državne ceste, pred 
objektom je javno parkirišče.

– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 
125.800,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2 % 
davek na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

Lokacija in namembnost prodajanega 
poslovnega prostora:

Poslovni prostor se nahaja na območju, 
ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostor-
skih ureditvenih pogojev za naselja v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 
– popr.) Odlok o podrobnih merilih prostor-
skih ureditvenih pogojev za naselja v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 
– popr.) – območje urejanja KS Dutovlje/na-
selje Dutovlje/območje urejanja: »Starejše 
jedro naselja« z oznako – P7-N2-S1, ki je 
centralno naselje z javnimi in tranzitnimi 
funkcijami (šolstvo, zdravstvo, trgovina, ….) 
in stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi.

2.2. Nezazidano stavbno zemljišče:
– Zemljišče parc. št. 2589/60 travnik, 

v izmeri 813 m2, k.o. 2435-Križ.
– Zemljišče se nahaja na skrajnem vzho-

dnem robu naselja Križ.
– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 

59.500,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača ku-
pec.

Lokacija in namembnost zemljišča
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga 

ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih 
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Se-
žana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – 
popr.) in Odlok o podrobnih merilih prostor-
skih ureditvenih pogojev za naselja v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – 
popr.) – območje urejanja KS Tomaj/naselje 
Križ/območje ureditvene enote – P30-N3-
-S2, ki je namenjeno stanovanjem in spre-
mljajočim dejavnostim.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Varščina:
4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem 

postopku javnega zbiranja ponudb, morajo 
plačati varščino za resnost ponudbe v viši-
ni 10 % izhodiščne vrednosti nepremičnine. 
Ponudbi za nakup nepremičnine je treba 
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:

– za poslovni prostor, pod zaporedno 
št. 2.1. –Dutovlje 60a, 12.580,00 EUR,

– za zemljišče, pod zaporedno 
št. 2.2.-nezazidano stavbno zemljišče, 
5.950,00 EUR.

4.2. Varščina se nakaže najkasne-
je do izteka roka za zbiranje ponudb na 
transakcijski račun Občine Sežana, 
št. 01311-0100005909, s pripisom:

– št. 3528-8/2011, za poslovni prostor 
Dutovlje 60a,

– št. 478-67/2011, za nezazidano stavb-
no zemljišče.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje 
v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za 
kar je potrebno priložiti dokazilo.

4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo 
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina 
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina 
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponu-
dnik po plačilu varščine ponudbo za nakup 
nepremičnine umakne.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe 
ali ne plača kupnine, Občina Sežana obdrži 
varščino.

4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se var-
ščina brez obresti vrne v roku 15 dni od pre-
jema obvestila o izboru. Uspelemu ponudni-
ku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

5. Prodajni pogoji in merila:
5.1. Nepremičnina se bo prodajala za 

najmanj izhodiščno ceno.
5.2. Nakup bo potekal po načelu videno 

– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov 
zaradi napak ne bo upoštevano.

5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 
1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. 
Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno 
določena. Prodajalec bo torej upošteval 
samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek 
naveden v točno določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse 
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 
V primeru da dva ali več ponudnikov za na-
kup posameznega zemljišča, ponudijo isto 
ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija 
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali se z njimi opravi doda-
tna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi 
ponudniki javno dražbo, pri čemer se za 
izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

6. Pogoji sodelovanja:
6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo do-

mače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki 
v skladu s pravnim redom lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah v Re-
publiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne 
ponudbe.

6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati 
naslednje:

– podatke o ponudniku: osebno ime ozi-
roma firmo kupca, njegov točen naslov in 
ostale podatke (EMŠO in davčno številko 
za fizične osebe; matično in davčno oziro-
ma identifikacijsko št. za DDV za pravne 
osebe);

– Dokazilo, da ima ponudnik pravico ku-
piti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno 
številko – za fizične osebe oziroma izpis iz 
sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma ID 
za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz 
sodnega registra ali iz poslovnega registra 
ne sme biti starejši od 30 dni))

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
za pravne osebe in samostojne podjetni-
ke posameznike. Potrdilo DURS o plačanih 
davkih in prispevkih ne sme biti starejši od 
30 dni;
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– navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe;

– višino ponujene cene (brez davka na 
promet nepremičnin oziroma davka na do-
dano vrednost), ki ne sme biti nižja od izho-
diščne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema 

vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 

vse zgoraj navedene sestavine.
7. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup ne-

premičnine dopolni do roka za sprejem po-
nudbe, ki je določen v razpisu.

– Izbrani ponudnik plača davek na pro-
met nepremičnin oziroma davek na doda-
no vrednost, stroške overitve podpisa pri 
notarju in morebitne druge stroške v zvezi 
s pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan 
plačati v roku 8 dni od sklenitve 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, varščino pa zadrži Občina 
Sežana.

– Ponudnika veže ponudba 90 dni od 
roka za predložitev ponudb.

– Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi 
številko transakcijskega oziroma osebnega 
računa ponudnika za morebitno vračilo vpla-
čane varščine.

8. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran 

v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje 
ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
najkasneje v 15 dneh po sprejemu odloči-
tve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali 
o ustavitvi postopka.

– Občina Sežana lahko brez kakršneko-
li odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi po-
stopek prodaje, ne da bi za to navedla razlo-
ge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, je izključena.

V primeru neuspelega javnega zbiranja 
ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponu-
dnike v osmih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

9. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem 

skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje 
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izbo-
ru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadr-
žala plačano varščino in sklenila pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del 
pogodbe o prodaji nepremičnine.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača 
poleg kupnine tudi davčne dajatve (2 % da-
vek na promet nepremičnin oziroma 20 % 
davek na dodano vrednost) in stroške no-
tarskih overitev. Zemljiško knjižni prenos vrši 
kupec. Ustrezno zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice na nepremičnini 
v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu 
po prejemu celotne kupnine (opomba:v tem 
primeru hipotekarni kredit ni mogoč).

10. Rok, naslov in obrazci za predložitev 
ponudbe:

10.1. Ponudba se šteje za pravočasno, 
če jo organizator prejme do vključno 2. 11. 
2012.

10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici 
z enim od spodnjih pripisov:

»Ne odpiraj – ponudba za nakup poslov-
nega prostora Dutovlje 60 a, Dutovlje«;

»Ne odpiraj-ponudba za nakup nezazi-
danega stavbnega zemljišča«

naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni 
Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba 
št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov: 
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni 
označena tako, kot je tu navedeno, organi-
zator ne odgovarja za pravočasno odpiranje 
ponudbe.

10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo od-
dati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu 
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali 
na spletni strani, www.sezana.si.

10.4. Prepozno prispele ponudbe, po-
nudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne 
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih 
navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo 
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po 
roku za oddajo ponudb bodo zapečatene 
vrnjene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb:
11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opra-

vila ga bo s sklepom imenovana komisija 
dne 5. 11. 2012, ob 10. uri, v mali sejni sobi 
Občine Sežana.

11.2. Ponudniki in predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim 
pooblastilom ponudnika.

12. Informacije in ogled: podrobnej-
še informacije v zvezi z razpisom lahko 
vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-11 
ali 05/731-01-18. Ogled nepremičnine, ki 
je predmet prodaje, je mogoč v času po-
slovnih ur Občine Sežana, po predhodnem 
dogovoru.

Občina Sežana

 Ob-4415/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 20. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 46. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 12. 10. 2012 do dne 
30. 10. 2012.

I. Predmet oddaje v najem in višina izho-
diščne najemnine:

Poslovni prostori:
1. Beethovnova ulica 12:
Oddajamo poslovni prostor št. P01, 

površine 32,75 m2 za trgovino z neživili in 
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena 
najemnina za poslovni prostor za mesec 
oktober 2012 znaša 18,00 EUR/m2, kar zna-
ša 589,50 EUR/mesec.

2. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški 
podhod):

Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto 
površine 50,25 m2 za trgovino z neživili ali 
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena 
najemnina za poslovni prostor za mesec 
oktober 2012 znaša 14,00 EUR/m2, kar zna-
ša 703,50 EUR/mesec.

3. Topniška cesta 19:
Oddajamo poslovni prostor št. P01, 

skupne površine 122,04 m2 za trgovi-
no z živili, trgovino z neživili ali storitve-
no dejavnost. Izhodiščna ocenjena naje-
mnina za poslovni prostor za mesec okto-
ber 2012 znaša 10,00 EUR/m2, kar znaša 
1.220,40 EUR/mesec.

4. Breg 22:
Oddajamo poslovni prostor št. P03, sku-

pne površine 94,10 m2 za trgovino z neživili 
ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenje-
na najemnina za poslovni prostor za mesec 
oktober 2012 znaša 20,00 EUR/m2, kar zna-
ša 1.882,00 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje 

pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka, poleg višine ponujene najemnine odloča 
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem 
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 % 
za višino ponujene najemnine in 50 % za 
program, ki se bo izvajal v poslovnem pro-
storu.

Komisija oceni program po sledečih 
kriterijih, in sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala 
v prostoru;

– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko 
ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk 
za višino ponujene najemnine in 50 točk 
za program, ki se bo izvajal v poslovnem 
prostoru.

5. Vojkova cesta 77:
Oddajamo poslovni prostor št. P01, sku-

pne površine 49,43 m2 za trgovino z neživili 
ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenje-
na najemnina za poslovni prostor za mesec 
oktober 2012 znaša 12,00 EUR/m2, kar zna-
ša 593,16 EUR/mesec.

6. Trg mladinskih delovnih brigad 2 (tra-
fika):

Oddajamo poslovni prostor št. P01, 
skupne površine 4,01 m2 za trgovino 
z neživili. Izhodiščna ocenjena najemni-
na za poslovni prostor za mesec okto-
ber 2012 znaša 15,00 EUR/m2, kar zna-
ša 60,15 EUR/mesec.

7. Zaloška cesta 42:
Oddajamo poslovni prostor št. P01, 

skupne površine 352,37 m2 za gostinsko 
dejavnost. V površino je vštet poslovni 
prostor, v velikosti 172,37 m2 in gostinski 
vrt, v velikosti 180,00 m2. Pri izračunu na-
jemnine se pri gostinskem vrtu upošteva 
faktor 0,25 in znaša površina za izračun 
najemnine 45,00 m2. Površina za izračun 
najemnine tako znaša 217,37 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za po-
slovni prostor za mesec oktober 2012 zna-
ša 15,00 EUR/m2, kar znaša z upošteva-
njem faktorja pri izračunu višine najemnine 
3.260,55 EUR/mesec.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list;
2. za gospodarske družbe: izpisek iz so-

dnega registra, ki izkazuje zadnje stanje;
3. za društva: odločbo o vpisu v register 

društev;
4. za druge pravne osebe: izpisek iz dru-

gega registra;
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v po-

slovnem prostoru in predstavitev sedanje 
dejavnosti ponudnika.
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3 – pravne osebe (razen neposredni pro-
računski uporabniki – državni in občinski 
organi) in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, 
in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki 
vodijo transakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni 
vseh računov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na 

obrazcih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni pro-

računski uporabniki) morajo predložiti origi-
nal bančne garancije za resnost ponudbe 
v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin 
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa 
v tajništvu Odseka za razpolaganje z ne-
premičninami, pri ga. Gajič v času uradnih 
ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. 
do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. 
do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Ve-
ljavnost garancije mora biti vsaj do 30. 10. 
2013.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti iz-
polnjeno, podpisano in žigosano najemno 
pogodbo za najem poslovnega prostora za 
lokacijo, za katero vlagajo ponudbo, ki jo 
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, 
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu naje-
mne pogodbe, ki se navezuje na poroka, iz-
polnijo podatke naslednji ponudniki: društva, 
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske 
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti 
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih 
sub jektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh 
strani veljavne osebne izkaznice oziroma 
potnega lista ter fotokopijo obeh strani ban-
čne kartice z razvidno številko osebnega 
računa).

6 – Neposredni proračunski uporabni-
ki predložijo izjavo predstojnika organa (ki 
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih 
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo 
najemnine ter za plačilo obratovalnih stro-
škov za poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne na-
jemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine.

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do dne 30. 10. 2013.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za dolo-

čen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslov-

nega prostora v podnajem.
– 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.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve 
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti 
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem 
prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prosto-
ra v starem mestnem jedru mora najemnik 
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni 
v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno 
usklajuje z indeksom cen življenjskih po-
trebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni 
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za na-
jem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo 
v mesecu dni od dneva prevzema poslov-
nega prostora, če ni drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemni-
no do 25. v mesecu za tekoči mesec.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za 
oddajo ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki 
priporočeno ali prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici na naslov; Mestna ob-
čina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundro-
vo nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako 
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih 
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (na-
slov poslovnega prostora) in št. poslovnega 
prostora ______ ». Na zadnji strani ovojnice 
mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 
30. 10. 2012. Ponudbe bodo po preteku raz-
pisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih 
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem 
roku komisija ne bo obravnavala.

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.

Če komisija med ponudniki, ki so pra-
vočasno oddali popolno vlogo, prejme več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek od-
daje do sklenitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal na-
jemne pogodbe in prevzem ključev poslov-
nega prostora v 15 dneh po pisnem obve-
stilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje 
ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v torek, dne 6. 11. 2012 ob 13. uri, na na-
slovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati s pooblastilom ponudnika.

3. 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.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena najemnina oziro-
ma če ni drugače določeno.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok veza-
nosti na dano ponudbo je do dne 30. 10. 
2013.

VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogle-

dom poslovnih prostorov, ter dvigom raz-
pisne dokumentacije dobite na Odseku 
za razpolaganje z nepremičninami, Ada-
mič-Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic, 
v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. 
in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in 
od 14. do 16. ure ter petek 8. do 12. ure) ali 
po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih pro-
storov:

Datum Ura Lokacija

četrtek 
18. 10. 2012

9. Breg 22

9.45 Beethovnova 12

10.30

Trg osvobodilne 
fronte 10 
(železniški 
podhod)

12.15 Zaloška cesta 42

13.00 Trg mladinskih 
delovnih brigad 2

13.40 Topniška  
cesta 19 

14.35 Vojkova cesta 77

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-4416/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica, na podlagi 20. in 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) 
in 6. člena Odloka o oddajanju poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 78/05 
– UPB) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

1. Najemodajalec/organizator javnega 
zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

2. Predmet oddaje v najem:
1. Poslovni prostor, v izmeri 13,60 m2,
2. Poslovni prostor, v izmeri 12,09 m2,
oba v tretji etaži poslovnega objekta, na 

naslovu Trg svobode 11, Sevnica. Poslovna 
prostora se oddajata za izvajanje storitvene 
dejavnosti.

Najemnik ima pravico do souporabe sa-
nitarij, stopnišča in hodnika, ki se uporablja-
jo za uporabnike prostorov v tretji etaži.

3. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna najemnina skladno z določ-

bami Odloka o oddajanju poslovnih prosto-
rov v najem (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) 
za izvajanje dejavnosti iz 2. skupine (pro-
izvodne in storitvene dejavnosti) znaša:

– za poslovni prostor pod točko 2.1. – 
73,11 EUR/mesec,

– za poslovni prostor pod točko 2.2. – 
64,99 EUR/mesec.

Najemnina ne vključuje obratovalnih 
stroškov.

4. Čas, za katerega se poslovni prostor 
daje v najem: najemna pogodba se sklepa 
za določen čas 5 let z možnostjo podalj-
šanja.

5. Varščina
Ponudnik mora pred iztekom roka za zbi-

ranje ponudb plačati varščino v višini ene 
izhodiščne mesečne najemnine, s katero 
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti. Varščino, je potreb-
no vplačati na transakcijski račun Občine 
Sevnica, št. 01310-0100008286, sklic 00 
3528-0007-2012, namen: varščina. Varščina 
bo uspelemu ponudniku vračunana v me-
sečno najemnino ali zadržana, če najemne 
pogodbe ne bo sklenil, neuspelim ponudni-
kom pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po 
končani izbiri.

6. Pogoji za predložitev ponudb
Ponudba mora biti pisna in mora vsebo-

vati naslednje podatke:
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– ime in priimek oziroma firmo, naslov 
stalnega bivališča oziroma sedež ponudni-
ka, številko transakcijskega računa (vračilo 
varščine), matično in davčno številko;

– fizične osebe: kopijo osebnega doku-
menta;

– pravne osebe: izpisek iz poslovnega 
registra, ki izkazuje zadnje stanje;

– opis dejavnosti, ki se bo izvajala v po-
slovnem prostoru;

– ponujeno mesečno višino najemnine, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine 
iz 3. točke tega razpisa;

– potrdilo o plačilu varščine v višini ene 
mesečne najemnine;

– izjava ponudnika oziroma pooblaščen-
ca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z la-
stnoročnim podpisom.

7. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo je do dne 31. 12. 2012.

8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se bo plačevala mesečno na 

podlagi izstavljenega računa. Najemnik je 
dolžan plačevati mesečno poleg najemni-
ne tudi vse obratovalne stroške, ki obsega-
jo naslednje: stroške ogrevanja, čiščenja, 
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza 
smeti, varovanja, nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, zavarovanja, stroške 
upravljanja in morebitne druge obratovalne 
stroške.

9. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je do vključno 

30. 10. 2012.
Ponudbe se oddajo na vložišču Občine 

Sevnica ali pošljejo priporočeno na naslov 
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za 
oddajo poslovnega prostora v najem – Ne 
odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja. Nepravo-
časnih ali nepopolnih ponudb najemodaja-
lec ne bo upošteval.

10. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v ponedeljek, 5. 11. 2012 ob 12. uri, v pisar-
ni št. 214 Občine Sevnica.

Ponudb, ki bodo prispele po razpisnem 
roku (nepravočasna ponudba) ali pravoča-
snih, vendar nepopolnih ponudb, komisija 
ne bo obravnavala.

Izbiro najugodnejšega ponudnika bo 
opravila komisija najemodajalca in vse po-
nudnike obvestila o izbiri v roku 15 dni od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena najemnina.

Če je med prejetimi ponudbami več naju-
godnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe, ali

– opravi z njimi dodatna pogajanja, ali
– opravi javno dražbo, pri čemer za iz-

klicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

11. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb
Župan lahko postopek ustavi do skleni-

tve pravnega posla. Obveznost najemoda-
jalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim 
ponudnikom, je izključena.

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti na-
jemno pogodbo za poslovni prostor v roku 
15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega 
ponudnika, sicer se šteje, da je od ponudbe 
odstopil, varščina pa se zadrži.

12. Informacije: podrobnejši podatki in 
informacije glede predmeta javne ponud-
be so dostopni na Občini Sevnica, Roman 

Strlekar, tel. 07/816-12-69. Ogled poslov-
nega prostora je možen po predhodnemu 
dogovoru.

Občina Sevnica

Št. 400/12 Ob-4425/12
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tr-

žič, objavlja na podlagi 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. 34/10), 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Tržič za leto 2012 in Sklepa 
Občinskega sveta, sprejetega na 15. redni 
seji dne 27. 9. 2012 naslednje

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič.

2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina 
– posamezni del št. 29, v stavbi št. 345, k.o. 
2144 – Bistrica (ID 5575120) z ID znakom 
2144-345-29; dvosobno stanovanje št. 29 
v 11. etaži, s pripadajočim pomožnim pro-
storom v 1. etaži, v skupni izmeri 58,45 m2, 
v stanovanjski stavbi v Tržiču, Deteljica 3, 
z ident. številko stavbe 2144-345, stoječi na 
parc. št. 235/7, k.o. Bistrica (v nadaljevanju 
– stanovanje).

Stanovanje je oddano v najem za nedo-
ločen čas.

Najemnik ima v skladu z najemno pogod-
bo predkupno pravico, zato bo Občina Tržič 
v roku 7 dni po odpiranju ponudb stanovanje 
ponudila najemniku v odkup po ceni, kot jo 
bo ponudil najboljši ponudnik v okviru jav-
nega zbiranja ponudb (ponudbena cena) ter 
pod pogoji, kot so določeni v 19. točki tega 
javnega zbiranja ponudb. V primeru, da bo 
najemnik v roku 30 dni od prejema ponudbe 
Občine Tržič uveljavil predkupno pravico, se 
stanovanje proda najemniku – predkupne-
mu upravičencu.

Izhodiščna cena je 60.215,30 EUR. 
Cena je navedena brez davščin, ki jih plača 
kupec.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

4. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim 
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad 
izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo 
ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka 
izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi ponu-
dniki več najugodnejših ponudnikov lahko 
Komisija za vodenje in nadzor postopka raz-
polaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Tržič (Komisija):

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe,

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah določili 
najugodnejši ponudniki.

V primeru, da bo najemnik uvelja-
vljal predkupno pravico, se prodajna pogod-
ba sklene z njim.

5. Način in rok plačila kupnine: uspe-
šni ponudnik ali predkupni upravičenec, 
oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje 
v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Pro-
dajna pogodba je avtomatično razdrta, če 
kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 
Občina Tržič ima v tem primeru pravico ob-
držati varščino, ki jo je uspešni ponudnik 
plačal v postopku javnega zbiranja ponudb 
oziroma, ki jo je predkupni upravičenec pla-
čal ob izjavi, da uveljavlja predkupno pra-
vico.

7. Nakup na podlagi tega javnega zbi-
ranja ponudb se prične po poteku najmanj 
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani 
Občine Tržič, www.trzic.si, tako da javno 
zbiranje ponudb velja do 30. 10. 2012 do 
10. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 
30. 10. 2012, do 10. ure po pošti oziroma 
morajo biti do tega roka vročene osebno 
na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, 
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni 
kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Po-
nudba za nakup stanovanja Deteljica 3 – Ne 
odpiraj«.

8. Ponudniki so dolžni do 30. 10. 2012 
do 10. ure plačati varščino v višini 10 % od 
ponujene cene. Plačilo varščine pred začet-
kom odpiranja ponudb je pogoj za upošteva-
nje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na 
podračun enotnega zakladniškega računa 
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je 
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Ob-
močni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za 
nakup stanovanja Deteljica 3«.

9. Javno odpiranje pravočasnih in pra-
vilno označenih pisnih ponudb bo v mali 
sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg 
svobode 18, 4290 Tržič, dne 30. 10. 2012 
ob 10. uri.

10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva 
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim po-
nudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je 
izključena.

11. Plačana varščina, brez obresti, bo po 
končanem postopku javnega zbiranja po-
nudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo 
uspešni, v primeru uveljavljanja predkupne 
pravice pa vsem ponudnikom, in sicer v roku 
15 dni od dneva, ko poteče 30 dnevni rok za 
uveljavljanje predkupne pravice.

12. Interesenti se lahko seznanijo s po-
drobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogo-
vorijo za ogled nepremičnine pri Tomažu 
Ropretu, tel. 04/5971-527.

13. Komisija lahko s soglasjem župana 
Občine Tržič postopek brez odškodninske 
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne 
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino 
brez obresti.

14. Na javnem zbiranju ponudb lahko 
sodelujejo državljani Republike Slovenije in 
državljani držav članic EU ter pravne ose-
be/samostojni podjetniki posamezniki s se-
dežem v Republiki Sloveniji ali v državah 
članicah EU.

15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti 
naslednje dokumente:

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta – osebne izkaznice ali potnega lista 
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike 
ter pooblaščence oziroma zastopnike),

– številko transakcijskega računa za pri-
mer vračila varščine ter davčno številko,

– priglasitveni list DURS (le za samostoj-
ne podjetnike posameznike),

– redni izpisek iz sodnega registra (le 
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 
30 dni od dneva vložitve ponudbe,
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– notarsko overjeno pooblastilo za zasto-
panje v postopku javnega zbiranja ponudb, 
v primeru, da ponudnika zastopa poobla-
ščenec,

– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik 

sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja 
ponudb ter da je seznanjen, da je stanova-
nje oddano v najem za nedoločen čas ter da 
ima najemnik predkupno pravico.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno 
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.

16. Ponudbo, ki bo prispela po razpi-
snem roku (nepravočasna ponudba), ali pra-
vočasne, vendar nepopolne ponudbe, Ko-
misija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne 
glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente po-
nudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, 
tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi 
kupec.

18. Izročitev stanovanja v posest kupcu 
se opravi po celotnem plačilu kupnine in 
stroškov.

19. Pogoji za sklenitev prodajne pogod-
be s predkupnim upravičencem:

Občina Tržič stanovanje proda najemni-
ku – predkupnemu upravičencu pod pogoji:

– da predkupni upravičenec v roku 30 dni 
od prejema obvestila o prodaji stanovanja, 
s pisno in podpisano izjavo Občini Tržič spo-
roči, da uveljavlja predkupno pravico za na-
kup stanovanja po ceni, kot jo bo ponudil 
najboljši ponudnik v okviru javnega zbiranja 
ponudb (v nadaljevanju – ponudbena cena),

– da predkupni upravičenec k pisni izja-
vi predloži potrdilo o plačilu varščine v višini 
10 % od ponudbene cene,

– da predkupni upravičenec v pisni izjavi 
soglaša, da bo prodajno pogodbo sklenil 
v roku 15 dni od dne, ko bo Občina Tržič 
prejela njegovo pisno izjavo o uveljavlja-
nju predkupne pravice, ter da soglaša, da 
sme Občina Tržič v primeru, da v nave-
denem roku ne sklene prodajne pogodbe, 
zadržati njegovo varščino,

– da soglaša s pogoji iz 5., 6., 17., 18., 
21., 22. in 23. točke tega besedila javnega 
zbiranja ponudb.

20. V primeru, da predkupni upravičenec 
ne bo uveljavljal predkupne pravice bo Obči-
na Tržič z najugodnejšim ponudnikom skle-
nila prodajno pogodbo v 15 dneh od poteka 
roka 30 dni, v katerem bi predkupni upra-
vičenec lahko uveljavil predkupno pravico. 
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne 
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki 
so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njego-
vo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Ob-
čina Tržič ima pravico zadržati varščino tudi 
v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi.

21. Vpis lastninske pravice v zemljiško 
knjigo bo uredila Občina Tržič.

22. Občina Tržič bo kupcu izstavila no-
tarsko overjeno zemljiško knjižno dovolilo po 
prejemu celotne kupnine.

23. Nepremičnine se prodajajo po načelu 
»videno-kupljeno«.

24. To javno zbiranje ponudb se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.

Občina Tržič

Št. 3528-0001/2012-10 Ob-4439/12
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 

cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) 
in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Ma-
riborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

2. Vrsta pravnega posla in predmet od-
daje v najem: oddaja stvarnega premoženja 
v najem, in sicer poslovni prostor, v večsta-
novanjsko-poslovni stavbi na naslovu Ma-
riborska cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, 
v izmeri 65 m2.

3. Izhodiščna cena: izhodiščna 
cena najema poslovnega prostora zna-
ša 528,45 EUR. Predpisane davčne dajatve 
niso vštete v izklicno ceno in jih plača kupec.

4. Informacije in ogled: ogled nepremič-
nine je možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 02/887-96-44.

Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji 
javnega zbiranja ponudb daje svetovalka za 
komunalne in premoženjsko-pravne zade-
ve, Maja Košir.

5. Pogoji najema: nepremičnina bo odda-
na v najem ponudniku, ki bo ponudil najvišjo 
najemnino.

Najemnik mora skleniti najemno pogod-
bo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

V poslovnem prostoru se bodo lahko 
opravljale dejavnosti 3. skupine: trgovske, 
pisarniške, lekarniške, gostinske in druge 
(Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov 
in zemljišč v najem in določanju najemnin 
v Občini Radlje ob Dravi).

Izhodiščna najemnina je določena na 
podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih 
prostorov in zemljišč v najem in določanju 
najemnin v Občini Radlje ob Dravi (MUV, 
št. 14/08).

Najemnina, ki jo bo najemnik dolžan 
plačevati najemodajalcu iz naslova najema 
nepremičnin, je določena v neto znesku in 
jo bo dolžan najemnik plačevati najemo-
dajalcu mesečno, za vsak tekoči mesec 
veljavnosti najemne pogodbe. Poleg (do-
datno) neto določene najemnine, bo dol-
žan najemnik plačevati najemodajalcu vse 
davke, prispevke in druge javne dajatve, ki 
se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi 
eventualno obračunavajo in plačujejo gle-
de na višino najemnine določene v neto 
znesku.

Vplačana varščina (3 izhodiščne naje-
mnine) kot garancija za resnost ponudbe 
se izbranemu najemniku ob prenehanju 
najemnega razmerja poračuna (nereva-
lorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi 
najemninami. V primeru, da so vse obve-
znosti iz naslova najemnine poravnane, se 
znesek vplačane varščine (nerevaloriziran) 
vrne.

Najemnina, določena v najemni pogodbi, 
se bo usklajevala s povprečnim indeksom 
za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno 
objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, 
brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

6. Pogoji udeležbe
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv 

najemnika in njegov točen naslov ter ponu-
jeni znesek najemnine.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in številko 

transakcijskega računa za morebitno vračilo 
varščine;

– kopijo osebnega dokumenta in davč-
no številko – fizične osebe; oziroma izpis 
iz sodnega registra in ID za DDV – pravne 
osebe;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga iz-
dajo institucije v njegovi državi enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke 
in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni 
– za pravne osebe;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
ponudnik ni imel blokade transakcijskega 
računa (tuja pravna oseba mora predložiti 
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi dr-
žavi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, ko-
likor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno 
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade 
transakcijskega računa) - za pravne osebe;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
razpisne pogoje.

Ponudnik je vezan na dano ponudbo do 
31. 12. 2012.

V primeru, da bo več ponudnikov podalo 
enako ponudbo, bo lastnik nadaljeval posto-
pek s pogajanji, pri čemer bo k pogajanjem 
povabil vse najugodnejše ponudnike.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-

spele na naslov naročnika: Občina Radlje 
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje 
ob Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 
29. 10. 2012, do 12. ure, s pripisom »Javno 
zbiranje ponudb za poslovni prostor, Mari-
borska 16 – Ne odpiraj!«

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodišč-
no ceno ne bodo upoštevane.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v 8 dneh po izbiri.

Neizbranemu ponudniku bo varščina vr-
njena na njegov transakcijski račun v 15 
(petnajst) dneh po izbiri najugodnejšega po-
nudnika, brez obresti.

Lastnik – najemodajalec ni zavezan 
k sklenitvi pogodbe o najemu nepremični-
ne z najugodnejšim ponudnikom, oziroma 
lahko že začeti postopek najema kadarko-
li do sklenitve pravnega posla ustavi, vse 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez 
obresti.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 3502-492/2012 Ob-4440/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9, Celje, objavlja 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), 
22. člena Odloka o oglaševanju v Mestni 
občini Celje (Uradni list RS, št. 56/08) in 
sklepom Komisije za vodenje in nadzor po-
stopka pridobivanja, razpolaganja in upra-
vljanja stvarnega in finančnega premoženja 
Mestne občine Celje z dne 13. 9. 2012
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javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem čakalnic  
na avtobusnih postajališčih  
in kolesarskih nadstrešnic  
v lasti Mestne občine Celje

1. Ime in sedež organizatorja (upravljav-
ca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina 
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna 
najemnina

Predmet oddaje v najem so v nadalje-
vanju navedene čakalnice na avtobusnih 
postajališčih in kolesarske nadstrešnice 
v lasti Mestne občine Celje, za postavitev 
dvostranskih svetlobnih vitrin (city light-ov):

Zap. 
št. LOKACIJA-OPISNO:

1. Kersnikova ulica – postajališče BOLNICA KROŽIŠČE (pred bolnico) 
2. Kersnikova ulica – postajališče BOLNICA KROŽIŠČE (nasproti bolnice)
3. Kersnikova ulica – postajališče KLADIVAR
4. Nova vas – postajališče NOVI TRG
5. Nova vas – postajališče pri trgovini TUŠ
6. Ulica frankolovskih žrtev – postajališče ZG. HUDINJA (trgovina Mercator)
7. Mariborska cesta – postajališče NASPROTI MERKURJA, Zg. Hudinja
8. Mariborska cesta – postajališče PRI MERKURJU, Zg. Hudinja
9. postajališče ŠMARJETA

10. postajališče PREKORJE ETOL
11. Mariborska cesta – postajališče PRI BENCINSKI ČRPALKI MOL, Sp. Hudinja
12. Mariborska cesta – postajališče PRI PODJETJU TELSIM, Sp. Hudinja
13. Mariborska cesta – postajališče PRI GOSTIŠČU AMERIKA
14. Mariborska cesta – postajališče PRI CITY CENTRU
15. Ulica XIV. divizije – postajališče ŽELEZNIŠKA POSTAJA 1
16. Ulica XIV. divizije – postajališče ŽELEZNIŠKA POSTAJA 2
17. Ulica XIV. divizije – postajališče ŽELEZNIŠKA POSTAJA 3
18. Ulica XIV. divizije – postajališče ŽELEZNIŠKA POSTAJA 4
19. postajališče CELJE BREG (za mostom smer Polule)
20. postajališče OSNOVNA ŠOLA POLULE (nasproti)
21. postajališče OSNOVNA ŠOLA POLULE
22. postajališče TREMERJE ČISTILNA NAPRAVA
23. postajališče ZAGRAD POD GRADOM (nasproti)
24. postajališče ZAGRAD POD GRADOM
25. postajališče ČRET PIŠEK (Simbio)
26. postajališče Teharje – MLINARJEV JANEZ (nasproti)
27. postajališče Teharje – MLINARJEV JANEZ
28. Kidričeva ulica – postajališče CINKARNA, pri križišču
29. Kidričeva ulica – postajališče TUŠ, pri križišču
30. Kidričeva ulica – postajališče INTEREUROPA (nasproti)
31. Kidričeva ulica – postajališče INTEREUROPA 
32. Kidričeva ulica – postajališče TEHARJE
33. Kidričeva ulica – postajališče TEHARJE (nasproti)
34. postajališče TRNOVLJE RATEJ
35. postajališče OSTROŽNO FAZARINC
36. postajališče OSTROŽNO ZA MOSTOM
37. postajališče LAVA ČOPOVA nasproti Sončnega parka
38. postajališče LAVA ČOPOVA pri Sončnem parku
39. Dečkova cesta – postajališče AERO
40. Dečkova cesta – postajališče GOLOVEC
41. Cankarjeva ulica – postajališče METROPOL
42. Glazija garažna hiša – postajališče GLAZIJA
43. Kolesarska nadstrešnica – Stanetova ulica
44. Kolesarska nadstrešnica – Vrunčeva ulica
45. Kolesarska nadstrešnica – Vrunčeva ulica
46. Nadstrešnica križišče Gledališka ulica – Ljub ljanska cesta
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Izhodiščna mesečna najemnina navede-
nih čakalnic na avtobusnih postajališčih in 
kolesarskih nadstrešnic za postavitev dvo-
stranskih svetlobnih vitrin (city light-ov) zna-
ša 828,00 EUR brez DDV.

Predmet razpisa so vse zgoraj navedene 
čakalnice na avtobusnih postajališčih in ko-
lesarske nadstrešnice v lasti Mestne občine 
Celje, ki se oddajajo v najem za namen po-
stavitve dvostranskih svetlobnih vitrin (city 
light-ov), v kompletu.

Najemnik pridobi pravico uporabe objek-
tov – čakalnic na avtobusnih postajališčih 
in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne 
občine Celje, za dobo treh let.

Hkrati pa je najemnik v času trajanja 
najemne pogodbe dolžan na svoje stroške 
redno vzdrževati (čiščenje, sanacija oziroma 
zamenjava poškodovanih delov) poleg zgo-
raj navedenih čakalnic na avtobusnih posta-
jališčih in kolesarskih nadstrešnic še nasled-
nje čakalnice na avtobusnih postajališčih:

Zap. 
št. LOKACIJA-OPISNO:

1. postajališče PREKORJE 
2. postajališče ŠKOFJA VAS (gostišče Medved)
3. Ulica XIV. divizije – postajališče CELJSKI DOM
4. postajališče KOŠNICA
5. postajališče KOŠNICA OB GLAVNI CESTI
6. postajališče TREMERJE HOCHKRAUT
7. postajališče ZAGRAD GOSTILNA FRANCL (nasproti)
8. postajališče ZAGRAD GOSTILNA FRANCL
9. postajališče SELCE – Popovičeva ulica

10. postajališče ČRET PIŠEK – Teharska cesta trgovina Mercator
11. postajališče ČRET MLIN pred Voglajno
12. postajališče Teharje – POKOPALIŠČE SV. ANA
13. postajališče TEHARJE SLANCE
14. postajališče TEHARJE SLANCE (nasproti)
15. postajališče BEŽIGRAD – BUKOVŽLAK
16. postajališče ZAČRET ŽEPINA
17. postajališče ZAČRET – ob obvoznici
18. postajališče LJUBEČNA – Leskovec (Limbo)
19. postajališče LJUBEČNA – poligon
20. postajališče LJUBEČNA – Šumer
21. postajališče LJUBEČNA – OŠ
22. postajališče LJUBEČNA – gasilski dom
23. postajališče ŠMIKLAVŽ PRI ŠKOFJI VASI
24. postajališče ARCLIN – ZADOBROVA
25. postajališče TRNOVLJE PILIH
26. postajališče TRNOVLJE PILIH (nasproti)
27. postajališče TRNOVLJE ŠTOR
28. postajališče ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
29. postajališče GORICA PRI ŠMARTNEM – Koželj
30. postajališče GORICA PRI ŠMARTNEM – Koželj (nasproti)
31. postajališče LOPATA – Šuperger (nadvoz AC)
32. postajališče OSTROŽNO ANTLOGA
33. postajališče OSTROŽNO IRMANČNIK
34. postajališče LOKROVEC »K«
35. postajališče LAVA PRED MOSTOM
36. postajališče LAVA IRŠIČEVA (trgovina Mercator)
37. postajališče BABNO
38. postajališče BABNO – Kravanja
39. Medlog – postajališče VRTNARSKA ŠOLA
40. Medlog – postajališče VRTNARSKA ŠOLA (nasproti)
41. postajališče MEDLOG – pri kapelici
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Mestna občina Celje in najemnik, ki bo 
izbran na javnem razpisu, bosta sklenila po-
godbo, s katero bosta uredila vse medseboj-
ne obveznosti in pravice.

3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v vi-

šini 10 % izhodiščne mesečne najemnine 
na transakcijski račun Mestne občine Ce-
lje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 
MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJ-
SI2X, z obveznim sklicem na št. 28 
75108-7221002-70049212, koda namena: 
OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni 
razpis za AP«.

4. Pogoji oddaje v najem
a) Čakalnice na avtobusnih postajališčih 

in kolesarske nadstrešnice v lasti Mestne 
občine Celje se dajejo v najem za najmanj 
izhodiščno najemnino.

b) Plačana varščina se bo uspelemu po-
nudniku odštela od zneska prve mesečne 
najemnine, neuspelim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

c) Komunalna taksa za dejavnost ogla-
ševanja na svetlobnih vitrinah se bo odmer-
jala z odločbo, ki jo trimesečno izda upravni 
organ Mestne občine Celje po taksni tarifi 
Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje 
(Uradni list RS, št. 56/08).

d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi 
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem 
javnem razpisu.

e) Ponudnik mora izpolnjevati referenčni 
pogoj: v času oddaje ponudbe mora imeti 
ponudnik z vsaj eno mestno občino sklenje-
no pogodbo, na podlagi katere strokovno, 
kvalitetno in v skladu z določili pogodbe 
vzdržuje vsaj 50 čakalnic na avtobusnih po-
stajališčih.

5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudni-

ku« (Priloga št. 1),
b) Ponudbeno najemnino, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne mesečne najemnine, do-
ločene v 2. točki razpisa, na obrazcu »Po-
nudba« (Priloga št. 2),

c) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe predložijo izpis iz so-

dnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev,
– samostojni podjetniki predložijo prigla-

sitveni list (izdaja DURS),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu 

pogojev ponudbe za oddajo v najem ča-
kalnic na avtobusnih postajališčih in kole-
sarskih nadstrešnic v lasti Mestne občine 
Celje« (Priloga št. 3),

– potrdilo referenčne mestne občine, ki 
potrjuje, da ima ponudnik v času oddaje po-
nudbe sklenjeno pogodbo, na podlagi katere 
strokovno, kvalitetno ter v skladu z določili 
pogodbe vzdržuje vsaj 50 čakalnic na avto-
busnih postajališčih (Priloga št. 4).

6. Način in rok plačila najemnine
Najemnino je izbrani ponudnik dolžan 

plačati v roku, kot bo naveden na računu, ki 
ga bo upravljavec mesečno izstavil ponudni-
ku. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, 
je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire 
najugodnejšega ponudnika

a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) 
morajo ponudniki predložiti ali priporočeno 
poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne od-
piraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo 
v najem čakalnic na avtobusnih postajališč 

in kolesarskih nadstrešnic« na naslov: Me-
stna občina Celje, Oddelek za okolje in pro-
stor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 
Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja. Rok za 
oddajo ponudbe je 5. 11. 2012 do 9. ure. 
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki 
bodo do navedenega datuma in ure prispele 
v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter 
komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravo-
časne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno 
ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki 
ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in dru-
gih navedenih pogojev (nepopolne ponud-
be), ne bodo upoštevane in bodo izločene 
iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravlja-
vec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a) 
točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko 
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje 
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjklji-
vo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja 
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o od-
daji čakalnic na avtobusnih postajališčih in 
kolesarskih nadstrešnic v najem z najugo-
dnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti 
postopek do sklenitve pravnega posla (po-
godbe) kadarkoli ustavi.

e) Ponudba veže ponudnika do 31. 1. 
2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti 
ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.

f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opra-
vljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje 
in prostor ter komunalo, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje (II. nadstropje), 5. 11. 2012 ob 
10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom oziroma 
pooblastilom ponudnika, kadar gre za prav-
ne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor 
postopka prodaje stvarnega in finančnega 
premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).

g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponu-
dnika skleniti pogodbo o oddaji v najem ča-
kalnic na avtobusnih postajališčih in kolesar-
skih nadstrešnic v lasti Mestne občine Celje, 
ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem pri-
meru lahko upravljavec k podpisu pogodbe 
pozove naslednjega najugodnejšega ponu-
dnika posameznika in zadrži varščino ponu-
dnika, ki pogodbe noče podpisati.

h) Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo 
med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so po-
nudili enako visoko najemnino, v roku 10 
delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. 
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo 
najemnino.

8. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo 

v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih 
in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne ob-
čine Celje, lahko zainteresirani ponudniki do-
bijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje 
in prostor ter komunalo, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje, tel. 03/426-56-41 (Aleksandra 
Rezar) ali tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).

Besedilo javnega zbiranja ponudb, prilo-
ge in vzorec pogodbe so objavljeni na sple-
tni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 478-76/2012 Ob-4441/12
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 

8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stan-
ko na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnega premoženja 

Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in orga-

nizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina 
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 
matična številka: 5874572, ID št. za DDV: 
SI18845673.

2. Predmet javnega zbiranja poudb: pred-
met javnega zbiranja ponudb je poslovni 
prostor, v izmeri 136,11 m2, ki se nahaja 
v pritličju poslovne stavbe na naslovu Ce-
sta prvih borcev 12, v Brestanici, vpisan 
v zemljiški knjigi z ID znakom: 1357-282-5, 
stoječ na parc. št. 629, k.o. 1357 Brestanica. 
Na posameznem delu stavbe je Občina Kr-
ško opredeljena kot zemljiško knjižni lastnik 
v deležu do celote (1/1).

3. Izhodiščna cena: izklicna cena 
za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 
191.925,00 EUR oziroma 1.410,07 EUR/m2.

V izklicno ceno davek na promet nepre-
mičnin ni vključen. Davek na promet ne-
premičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in 
prenosom lastništva bremenijo kupca.

4. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik 

plačati varščino v višini 10 % od izklicne 
cene. Varščina se plača na podračun Ob-
čine Krško odprt pri Banki Slovenije, št.: 
01100-0100008197, z navedbo »Varščina 
za javno zbiranje ponudb – odkup poslov-
nega prostora na naslovu CPB 12, Bre-
stanica«. Vplačana varščina se izbranemu 
ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponu-
dnikom pa se varščina brez obresti vrne 
v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponu-
dnik odstopi od pridobitve nepremičnin in 
ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine 
v pogodbenem roku, zapade varščina v ko-
rist Občine Krško.

Pravice in obveznosti pogodbenih strank 
se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.

5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo 

domače in tuje fizične osebe skladno z ve-
ljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih 
vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:

– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki 
je najmanj enaka izhodiščni ceni,

– da opravljajo dejavnost po SKD – ju 
pod oznako I,

– potrdilo o plačani varščini in celotno 
številko računa (št. banke in št. računa) za 
primer vračila varščine,

– da predložijo vse zahtevane priloge.
5.2 Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države 

članice EU ali druge države (oziroma ima 
sedež v le teh), ki v skladu s slovensko za-
konodajo lahko pridobivajo nepremičnine na 
območju Republike Slovenije,

– navedbo identifikacijskih podatkov: za 
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO 
in davčno številko; za pravne osebe – firmo, 
sedež, matično številko in davčno številko,

– kopija priglasitvenega lista za samo-
stojne podjetnike oziroma kopija izpiska iz 
sodnega registra za pravne osebe in ustre-
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zno overjeno pooblastilo za vložitev pisne 
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec,

– originalno potrdilo o plačanih davkih in 
prispevkih (samo pravne osebe in s.p.) staro 
največ 30 dni,

– izjavo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave ali stečaja,

– izjavo o sprejemanju pogojev javne 
ponudbe,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do 31. 12. 2012.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena 
oseba. V primeru, da ponudba ne bo odda-
na v skladu z določili tega razpisa ali v pri-
meru nepravočasne ponudbe, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

Ponudbe morajo prispeti na Občino Kr-
ško, najkasneje do 30. 10. 2012 do 12 ure 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup poslov-
nega prostora na naslovu CPB 12 Krško«.

Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo 
javno, bo potekalo dne 30. 10. 2012 ob 
12.30, v prostorih Občine Krško.

6. Kriterij izbire:
Posamezni del stavbe je naprodaj po na-

čelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne od-
govarja za stvarne in pravne napake pred-
meta prodaje.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe
6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo 

ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup po-
slovnega prostora, izbrala na podlagi meril: 
najvišja cena (100 točk).

6.2. V primeru, da bodo ponudniki iz-
enačeni in bo zaradi tega onemogočena 
izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo 
prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 
15 dni od dneva odpiranja ponudb, na kate-
ro se povabi vse ponudnike, ki so predložili 
enakovredno vlogo. Javna dražba bo obja-
vljena na spletni strani Občine Krško. Komi-
sijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor 
ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje 
župan, in po zaključku postopka predlaga 
županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri 
pisno obveščeni o izbiri najkasneje v roku 
15 dni po odpiranju ponudb.

Obveznost prodajalca, da sklene prodaj-
no pogodbo s ponudnikom je izključena. 
Župan oziroma komisija si pridržuje pravi-
co, da začeti postopek ustavi kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla, ne da bi za to 
navedel razloge.

6.3. 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 pri pristojni zemljiški knjigi.

7. Plačilni pogoji: prodajna pogodba bo 
z najugodnejšim ponudnikom sklenjena do 
najkasneje 30. 8. 2012. Po sklenjeni ku-
poprodajni pogodbi se izbrani ponudnik 
zavezuje k plačilu kupnine v roku 30 dni 
od sklenitve pogodbe na podračun EZR 
prodajalca, odprtega pri Banki Sloveni-
je, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine 
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bi-
stvena sestavina pravnega posla. V prime-
ru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpi-
su pogodbe ne odzove, se šteje, da je od 
pogodbe odstopil. Pogoji iz tega javnega 
razpisa so sestavni del prodajne pogodbe.

8. Dodatne informacije: dodatne podrob-
nejše informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, 
na tel. 07/498-12-79, pri mag. Jordan Ja-
nji. Ogled nepremičnine in dokumentacije 

v zvezi z nepremičnino je možen po predho-
dnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja 
ponudb je objavljeno na spletni strani Obči-
ne Krško in v Uradnem listu RS.

Občina Krško

Št. 449/2012 Ob-4446/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. 
Igor Kolenc, v skladu z 29. členom Zako-
na o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti, (Uradni list 
RS, št. 86/10; v nadaljevanju ZSPDSLS), 
Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11; v nadaljevanju: Uredba) 
in Odlokom o dodelitvi stavbne pravice na 
zemljiščih v lasti Občine Izola (Uradne ob-
jave Občine Izola, št. 17/07; v nadaljevanju: 
odlok), objavlja

javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev  
stavbne pravice v Občini Izola  

po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež lastnika zemljišča: Ob-

čina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega razpisa za pri-

dobitev stavbne pravice:
Z javnim razpisom se ponudnike vabi 

k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pra-
vice na zemljiščih v Občini Izola. Stavbna 
pravica je pravica na podlagi katere lah-
ko upravičenec zgradi objekt in ima v lasti 
zgradbo nad in pod zemljiščem, in sicer 
(predmet javnega razpisa):

I. Predmet pridobitve stavbne pravice 
v Občini Izola so sledeča zemljišča:

a) Nepremičnina parc. št. 1092/2, k.o. 
Izola, v naravi stavba s stavbiščem, v izme-
ri 260,00 m2, ID znak: 2626-817, na naslovu 
Spinčičeva ulica 3, 6310 Izola:

– kjer je del nepremičnine, ID znak: 
2626-817-1, v izmeri 51,29 m2, stanovanje, 
locirano v prvi in drugi etaži,

– kjer je del nepremičnine, ID znak: 
2626-817-2, v izmeri 91,35 m2, stanovanje, 
locirano v prvi in drugi etaži,

– kjer je del nepremičnine, ID znak: 
2626-817-3, v izmeri 70,00 m2, stanovanje, 
locirano v prvi in drugi etaži,

– kjer je del nepremičnine, ID znak: 
2626-817-5, v izmeri 32,93 m2, poslovni 
prostor, locirano v prvi etaži,

– kjer je del nepremičnine, ID znak: 
2626-817-6, v izmeri 2,00 m2, skladišče, lo-
cirano v prvi etaži,

– kjer je del nepremičnine, ID znak: 
2626-817-7, v izmeri 56,94 m2, skupni pro-
stor, locirano v prvi, drugi in tretji etaži,

b) Nepremičnina s parc. št. 1092/3, k.o. 
Izola, v naravi gospodarsko poslopje, v iz-
meri 7,00 m2, ID znak: 2626-1092-3

c) Nepremičnina parc. št. 1101, k.o. Izo-
la, stavba št. 2626-896, v naravi stavba 
s stavbiščem, v izmeri 57 m2, kjer je del 
nepremičnine ID znak: 2626-896-3 stano-
vanje, v izmeri 88,28 m2, lociranega v prvi in 
drugi etaži objekta, na naslovu Veliki trg 3, 
6310 Izola.

Namen podelitve stavbne pravice: izgra-
dnja družinskega hotela in drugih spremlja-
jočih dejavnosti.

3. Posebne omejitve in drugi pogoji
Stavbna pravica se podeljuje na objek-

tih (zemljiščih), ki se nahajajo v območju 
spomenika Izola-Mestno jedro (EŠD 193) 
in arheološkega najdišča Izola mesto (EŠD 
194), zato zanje velja posebni varstveni 

režim, skladno s kulturnovarstvenimi smer-
nicami objekta št.P/V-1941/1-12, ki jih je 
dne 28. 9. 2012 izdal Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, OE Piran. Navedeni 
kulturnovarstveni pogoji so del razpisne 
dokumentacije.

Stavbna pravica se dodeljuje na delu 
objekta – izbrani ponudnik bo morebitno 
prenovo objekta izvajal v dogovoru z eta-
žnim lastnikom poslovnega prostora v pri-
tličju.

Ponudnik mora k svoji prijavi predloži-
ti proslovni načrt oziroma idejno zasnovo 
projekta z opisom dela ter prikaz parkirnih 
površin, ki jih bo potreboval za svojo dejav-
nost. Na Velikem trgu ni možno pridobiti do-
datnih parkirnih mest za potrebe delovanja 
družinskega hotela.

Ponudnik bo 24 mesecev po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja za družinski hotel 
pozvan k predložitvi ustreznih dokazil o za-
poslitvah, skladno s številom zaposlenih, 
ki jih je navedel v svoji prijavi. Za vsako 
neizpolnjeno delovno mesto je ponudnik 
dolžan plačati 5.000,00 EUR pogodbene 
kazni za vsako leto do izpolnitve navede-
nega pogoja oziroma števila zaposlitev, ki 
jih je navedel v svoji prijavi.

4. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega razpisa je pridobitev 

stavbne pravice.
Podlaga za nastanek stavbne pravice je 

pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri 
čemer pa stavbna pravica dejansko nasta-
ne šele z vpisom v zemljiško knjigo.

5. Izhodiščno nadomestilo
Nadomestilo za stavbno pravico se 

plača v letnih obrokih, prvi z zapadlostjo 
v 8 dneh po podpisu pogodbe.

Izhodiščno nadomestilo znaša 
12.000,00 EUR/letno.

Izhodiščno nadomestilo predstavlja iz-
klicno ceno v razpisnem postopku, in je 
bilo določeno na podlagi opravljene cenitve 
s strani sodnega cenilca in izvedenca za 
gradbeno stroko.

Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje mo-
rebitno določenega davka na dodano vre-
dnost.

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi 
nadomestilo najmanj v višini izhodiščnega 
nadomestila.

Plačilo nadomestila predstavlja bistveno 
sestavino pogodbe.

6. Čas trajanja in prenehanje stavbne 
pravice

Stavbna pravica se po tem javnem raz-
pisu podeli za 50 let.

Stavbna pravica iz prvega odstavka 
tega člena se lahko po poteku 50 let izje-
moma podaljša, če za to obstajajo uteme-
ljeni razlogi.

S prenehanjem stavbne pravice posta-
ne zgradba sestavina nepremičnine (ze-
mljišča) ter last lastnika zemljišča.

Ob prenehanju stavbne pravice, občina 
povrne lastniku stavbe nadomestilo v višini 
polovice povečanja tržne vrednosti nepre-
mičnine.

7. Ogled objektov, ki so predmet javne-
ga razpisa

Objekte, ki so predmet javnega razpisa 
si je mogoče ogledati po predhodnem do-
govoru z vodjo Urada za upravljanje z ob-
činskim premoženjem Patricijo Fabijančič 
Močibob.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu 
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za upravljanje z občinskim premoženjem, 
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-99, 
v času uradnih ur, kontaktna oseba Patrici-
ja Fabijančič Močibob, elektronski naslov: 
patricija.mocibob-fabijancic@izola.si.

8. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino 

v višini 6.000,00 EUR na račun Občine 
Izola, TRR št.: 1240-0100006381, sklic 00 
4783902007. Neizbranim ponudnikom bo 
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku 
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpi-
su pogodbe z izbranim ponudnikom. Koli-
kor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v roku 30 dni od poziva, se vplačana var-
ščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi 
drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Ponudniki predložijo ponudbo na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključ-
no s potrdilom o plačilu varščine v višini 
6.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani: http://www.izola.si.

Razpisno dokumentacijo se lahko pre-
vzame tudi osebno v vložišču Občine Izo-
la, vsak delovni dan v času uradnih ur, do 
izteka razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici 

z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavb-
no pravico«, najpozneje do 5. 11. 2012 do 
12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naslov ponu-
dnika.

Ponudbe je do navedenega datuma in 
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, 
v pritličju, soba št. 1.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključ-
no 3 mesece od dneva zaključka razpisne-
ga roka.

9. Merila in pogoji
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-

som ponudbe prodaje;
– 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 fotokopijo 
osebnega dokumenta, ki izkazuje drža-
vljanstvo RS;

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz na-
slova do posrednih proračunskih uporab-
nikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja 
v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslo-
va nadomestil za stavbno zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev,

– dokazilo o vplačani varščini v višini 
6.000,00 EUR na naslov: Občina Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slo-
venije podračun št: 01240-0100006381,

– podpisan vzorec pogodbe,
– parafirane/podpisane kulturnovarstve-

ne pogoje,
– idejno zasnovo (prikaz) parkirnih povr-

šin, ki jih bo ponudnik potreboval za svojo 
dejavnost,

– poslovni načrt, ki bo vseboval tudi pri-
kaz dela in število novih delovnih mest.

Merila točkovanja za sestavo predno-
stnega seznama ponudnikov so:
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Stavbna pravica se odda ponudniku 
z največjim številom zbranih točk.

V primeru, da dva ponudnika dosežeta 
enako najvišje število točk, se med njima 
izvede pogajanja.

Nepremičnina bo dodeljena ponudniku, 
za katerega bo imenovana Komisija ugoto-
vila, da je podal najugodnejšo ponudbo in 
zbral najvišje število točk. Izbrani ponudnik 
bo moral skleniti pogodbo v roku 30 dni 
po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice. V nasprotnem 
primeru se bo štelo, da je od ponudbe od-
stopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati 
vplačano varščino.

Ponudnik mora imeti do dneva prijave 
na razpis poravnane vse obveznosti do Ob-
čine Izola, v nasprotnem primeru Komisija 
ponudbe ne bo upoštevala.

Izbrani ponudnik je poleg ponujenega 
nadomestila dolžan plačati še stroške po-
stopka, pripadajoči davek, overitev podpisa 
pri notarju in stroške vknjižbe stavbne pra-
vice v zemljiško knjigo.

10. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne 

in fizične osebe. Stavbno pravico lahko pri-
dobi pravna oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji ali fizična oseba, državljan Repu-

 
 MERILA Najvišje možno št. točk 

1 Število delovnih mest: 
Vsako delovno mesto = 10 točk 

Ni omejeno 

2 Primernost poslovnega načrta in sicer: 50 točk 
  1  5  10 

1. Oprema višje kakovosti velikost sob, 
wireless, telefon, TV, klima, dvigala 

     

1.1 Oprema višje kakovosti velikost sob, 
wireless, telefon, TV, klima, dvigalo 

    x 

1.2 Oprema višje kakovosti velikost sob, 
telefon, TV, klima 

  x   

1.3 Oprema višje kakovosti velikost sob, 
telefon, TV, 

x     

2. Obratovalni čas, ponudba      
2.1 Program ponudbe zagotavlja ponudbo 
24 ur, center dobrega počutja in druge 
storitve za goste 

    x 

2.2 Program penzionske ponudbe    x   
2.3. Program ponudba B&B x     
3. Ureditev parkiranja      
3.1. št. parkirnih mest na parkirišču 
– ne zagotavlja parkiranja 0 
– od 1-5 parkirnih mest 2 
– od 6-10 parkirnih mest 4 
– nad 10 parkirnih mest 5 
3.2. ureditev mirujočega prometa: povezava 
parkirišča s hotelom: 
– hotel zagotavlja povezavo s parkiriščem  
2 točki 
– hotel zagotavlja povezavo s parkiriščem  
z el. vozilom 5 točk 

     

4. Originalnost in inovativnost pri opremi 
sob 
Maks 10 točk 

     

5. Skrb za okolje/energetska varčnost      
– varčevanje z vodo (WC splakovalniki  
z vgrajenim varčnim sistemom porabe 
vode) 3 

     

– toplotna črpalka 2      
– varčevanje z energijo (razsvetljava  
z led tehnologijo) 5 

     
 

 

3 Višina ponujenega nadomestila: 
nadomestilo je višje od izhodiščnega – vsakih 200 EUR= 1 točka 
nadomestilo je enako izhodiščnem = 0 točk 

Ni omejeno 
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blike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko pri-
dobijo stavbno pravico tudi pravne osebe 
s sedežem na področju evropskega gospo-
darskega prostora (EU, EFTA), pravne ose-
be, ustanovljene po pravu teh držav, fizične 
osebe, državljani teh držav ter vsaka druga 
pravna ali fizična oseba ob pogoju vzaje-
mnosti.

Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, 
določene v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Ponudba mora biti pripravljena na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Ponudbi morajo biti priložene vse zah-
tevane priloge, vključno z dokazilom o vpla-
čilu varščine.

Izbrani ponudnik prevzame nepremični-
ne z vsemi bremeni.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba v obliki notarskega zapisa. Stroške 
notarskega zapisa plača izbrani ponudnik.

11. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 

7. 11. 2012 ob 15.30, v pritlični sejni sobi 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.

Odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe 
bodo po poteku razpisnega roka komisijsko 
odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne 
bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri 
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni 
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od pre-
jema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik 
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se 
ponudba takega ponudnika zavrže.

12. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka jav-

nega razpisa je Urad za upravljanje z občin-
skim premoženjem.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa 
sprejme sklep o izboru imetnika stavbne 
pravice pristojni organ za vodenje postopka 
javnega razpisa.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opra-
vljeni izbiri.

13. Negativna pogodbena klavzula: Ob-
čina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek 
oddaje stavbne pravice in sklenitve pravne-
ga posla, pri čemer ponudnikom povrne do-
kazljive stroške v postopku javnega razpisa.

Občina Izola
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Št. 10100-11/2012-2 Ob-4270/12
Statut Sindikata zdravnikov družinske 

medicine Slovenije PRAKTIK.UM se hrani 
pri Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov dne 14. 9. 2012, pod zaporedno 
številko 209.

Evidence sindikatov
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Št. 12-020-000338 Ob-4400/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni 

radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10 
in 47/12) ter na podlagi subsidiarne upora-
be 36. in 40. člena Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – 
UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11; 
v nadaljevanju: ZEKom) Agencija za pošto 
in elektronske komunikacije Republike Slo-
venije, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za podelitev radijskih frekvenc za 
omrežje prizemne digitalne radiodifuzije 

DVB-T (multipleks C)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega razpisa so radijske fre-

kvence za omrežje prizemne digitalne ra-
diodifuzije DVB-T na celotnem ozemlju Re-
publike Slovenije (multipleks C), ki je raz-
deljeno na tri geografska območja VZHOD, 
CENTER in ZAHOD. Za vsako geografsko 
območje bo Agencija podelila eno radijsko 
frekvenco (en televizijski kanal) za enofre-
kvenčno omrežje:

no najmanjše in največje število točk, ki jih 
pridobi ponudnik pri posameznem merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po 
doseženem številu točk. V primeru, da bosta 
dve ali več ponudb dosegli enako število 
točk, se jih razvrsti po naslednjih kriterijih:

1. ponudba, kjer ima ponudnik nižjo 
ponujeno ceno na podlagi merila »Cena po-
nujenih storitev«, bo uvrščena višje,

2. če sta dve ali več ponudb še vedno 
enakovredni, bo uvrščena višje tista ponud-
ba, kjer ponudnik ponuja krajši čas izgradnje 
omrežja oziroma manjše število dni na pod-
lagi merila »Čas izgradnje omrežja«,

Agencija oceni le pravočasne, popolne 
in vsebinsko pravilne ponudbe po nasle-
dnjih merilih:

1. čas izgradnje omrežja;
2. cena ponujenih storitev.

Agencija bo ponudniku, katerega ponud-
ba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo 
o dodelitvi radijskih frekvenc za omrežje pri-
zemne digitalne radiodifuzije DVB-T (multi-
pleks C).

3.1 Čas izgradnje omrežja (0–10 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje število dni, 

ki jih bo ponudnik potreboval za izgradnjo 
omrežja in doseganje minimalne ciljne sto-
pnje pokritosti. Za število dni, ki jih bo po-
nudnik potreboval za izgradnjo omrežja in 
doseganje minimalne zahtevane stopnje 
pokritosti bo Agencija upoštevala podatke 
iz Poslovnega načrta, ki ga bo ponudnik 
priložil ponudbi. Pri tem merilu se upošteva 
število dni od datuma vročitve odločbe o do-
delitvi radijskih frekvenc izbranemu ponu-
dniku do datuma za katerega bo ponudnik 
navedel, da bo izgradil omrežje in zagotovil 
pokritost skladno z zahtevami iz te razpi-
sne dokumentacije, in sicer šteje se dne-
ve od vključno naslednjega dne po datumu 
vročitve odločbe do vključno dne, ki ga je 
ponudnik navedel za izgradnjo omrežja in 
doseganje minimalne zahtevane stopnje po-
kritosti. Ponudnik lahko pri tem merilu dobi 
največ 10 točk.

3.2 Cena ponujenih storitev (0–40 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina me-

sečne cene storitve oddajanja za 1 MBit/s 
kapacitete multipleksa v vseh treh geograf-
skih območjih. Število točk pri tem merilu 
se izračuna (po spodaj navedeni formuli) 
kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in 
ceno ocenjevane ponudbe. Dobljeno število 
se pomnoži s 40 in zaokroži na eno deci-
malno mesto. Ponudba v kateri ponudnik 
ponuja najnižjo ceno dobi 40 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 30. 11. 

2012 do 14. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

– geografsko območje VZHOD kanal 37

– geografsko območje CENTER kanal 38

– geografsko območje ZAHOD kanal 22

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

– Na dan izteka roka za predložitev po-
nudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije RS.

– Ponudnik mora biti plačilno sposoben, 
zoper njega ne sme biti začet postopek pri-
silne poravnave, stečaja ali likvidacije.

– Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

– Ponujena stopnja pokritosti, navedena 
v terminskem načrtu mora ustrezati stopnji 
pokritosti, ki jo bo Agencija izračunala na 
podlagi oddajnih točk, ki jih je ponudnik na-
vedel v terminskem načrtu priloženem po-
nudbi z upoštevanjem v ponudbi navedenih 
tehničnih parametrov.

– Ponujena mesečna cena za 1 MBit/s 
(cena za storitev oddajanja za 1 MBit/s ka-
pacitete multipleksa v vseh treh geografskih 
območjih) mora biti stroškovno naravnana in 
ne sme biti višja od cene določene v razpisni 
dokumentaciji.

– Ponudnik mora predložiti obrazec, kjer 
je navedeno vsaj eno digitalno televizijsko 
omrežje (oziroma multipleks) s katerim po-
nudnik upravlja, ki redno obratuje in vsebuje 
vsaj en digitalni televizijski oddajnik z močjo 
2 kW ali več.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določe-
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Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem iz-
virniku in v eni kopiji. Natančna navodila 
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpi-
ranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na 
sedežu agencije: Stegne 7, Ljub ljana, dne 
3. decembra 2012, ob 12. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v elek-
tronski ali pisni obliki tudi osebno na vlož-
išču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob 
sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektron-
ski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto in elektronske  
komunikacije Republike Slovenije
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 Ob-4397/12
KBM Infond, družba za upravljanje, 

d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita 
Kraigherja 5, Maribor, na podlagi 495. čle-
na v zvezi z 11. členom ZGD-1 objavlja 
sklep skupščine družbe o delnem vračilu 
naknadnega vplačila. Skupščina družbe, ki 
je bila dne 4. 10. 2012, je sprejela sklep, da 
se družbeniku Nova Kreditna banka Mari-
bor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor 
delno povrne naknadno vplačilo v višini 1 
mio EUR. Izplačilo naknadnega vplačila se 
izvede v skladu s 495. členom ZGD-1 in 
10. členom Družbene pogodbe KBM – In-
fond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupi-
na Nove KBM.

Delno izplačilo bo izvršeno po preteku 
3 mesecev od te objave.

Infond d.o.o.
Matjaž Lorenčič

predsednik uprave
mag. Samo Stonič

član uprave

 Ob-4406/12
Direktor družbe Makrofin, d.o.o., De-

vinska ulica 1, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
Makrofin, d.o.o.) na podlagi določil Zakona 
o gospodarskih družbah – ZGD-1 objavlja 
obvestilo:

1. Dne 1. 10. 2012 je bila pri registrske-
mu sodišču v Ljub ljani vpisana pripojitev po 
pogodbi o pripojitvi z dne 1. 10. 2012, na 
podlagi katere se je družbi Makrofin, d.o.o., 
Devinska ulica 1, 1000 Ljub ljana, matična 
številka: 1123963000 kot prevzemni druž-
bi pripojila prevzeta družba Druga, d.o.o., 
Devinska ulica 1, 1000 Ljub ljana, matična 
številka: 1648187000, ki zaradi izvedbe pri-
pojitve preneha.

2. Vsak upniku uveljavlja svoje pravice 
na način, kot to določa Zakon o gospo-
darskih družbah. Upniki obeh družb, ki sta 
bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico 
zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, 
negotove ali pogojne terjatve, če tako za-
varovanje zahtevajo v šestih mesecih po 
objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lah-
ko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno 
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena 
izpolnitev njihovih terjatev.

Makrofin, d.o.o.
direktor

Bojan Kranjc

 Ob-4470/12
TROFEJA – športno ribiška trgovi-

na, Dejan Čapek s.p., kratko ime: TRO-
FEJA, Dejan Čapek s.p., Antoličičeva 
ulica 14, 2000 Maribor, matična številka: 
3327400000, davčna številka: SI42216265, 
skladno z drugim odstavkom 75. člena Za-
kona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), 
vse poslovne partnerje in ostalo zaintere-
sirano javnost obveščam, da se bo izvršilo 
statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 
668. člena ZGD-1 v zvezi s 667. členom 
ZGD-1 in na podlagi katerega bo izvršen 
prenos celotnega podjetja podjetnika na 
novo ustanovljeno prevzemno gospodarsko 

družbo, kot to določa že navedeni 668. člen 
ZGD-1 in sicer predvidoma dne 20. 1. 2013.

TROFEJA, Dejan Čapek s.p.

 Ob-4447/12
Likvidacijski upravitelj javnega zavoda 

Center sodobnih plesnih umetnosti – v li-
kvidaciji, Zaloška cesta 65, 1000 Ljub ljana, 
pri katerem je na podlagi sklepa Okro-
žnega sodišča v Ljub ljani, opr. št.: Srg 
2012/39011 dne 1. 10. 2012 v sodni re-
gister vpisan začetek likvidacije, v skladu 
z 412. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1) poziva upnike javnega zavoda, 
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od 
dneva objave tega poziva v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Upniki naj prijave terjatev skupaj z doka-
zili o temelju, višini in zapadlost terjatev, po-
šljejo priporočeno po pošti na naslov Center 
sodobnih plesnih umetnosti – v likvidaciji, 
Zaloška cesta 65, 1000 Ljub ljana, s pripi-
som: prijava terjatve.

Center sodobnih plesnih umetnosti –  
v likvidaciji

Klemen Valter
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-4398/12
Direktor družbe TOPDOM, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Daniela Brelih, v skladu z dolo-
čili 520. člena ZGD-1 objavljam naslednji 
sklep:

Osnovni kapital družbe TOP-
DOM, trgovsko podjetje, d.o.o., ki zna-
ša 787.832,04 EUR, se zmanjša za 
7.129,89 EUR, kot je nominalni znesek 
osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne 
deleže, ki prenehajo zaradi izključitve druž-
benikov, tako da zmanjšan osnovni kapital 
družbe znaša 780.702,15 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de po postopku rednega zmanjšanja osnov-
nega kapitala.

Direktor družbe TOPDOM, trgovsko pod-
jetje, d.o.o. v skladu s prvo alinejo drugega 
odstavka 520. člena ZGD-1 poziva upnike, 
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali sogla-
šajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega 
kapitala.

TOPDOM, trgovsko podjetje, d.o.o.
direktor

Daniela Brelih

Sklici skupščin 

 Ob-4422/12
Na podlagi 39. člena Statuta in 295. čle-

na Zakona o gospodarskih družbah, uprava 
sklicuje

17. redno zasedanje skupščine
družbe Inženiring, projektiranje, razvoj 

IBT Ljub ljana d.d., Ljub ljana, 
Proletarska cesta 4,  

matična številka 5181755000,
ki bo v ponedeljek, 12. 11. 2012 ob 9. uri, 

v prostorih sedeža družbe, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. točka dnevnega reda: Otvoritev, ugo-
tovitev sklepčnosti in imenovanje organov 
skupščine.

Predlog uprave in nadzornega sveta: 
za predsednika skupščine se imenuje Darko 
Vitez, za preštevalko glasov pa se imenuje 
Ksenija Stepan. Seji bo prisostvoval vabljeni 
notar Bojan Podgoršek.

2. točka dnevnega reda: Izvolitev članov 
nadzornega sveta.

Predlog nadzornega sveta: ker je pred-
stavnikoma delničarjev v nadzornem svetu 
Vlasti Vesni Emeršič Čeh in Darku Vitezu 
dne 23. 7. 2012 iztekel mandat, se za člana 
nadzornega sveta za dobo štirih let izvolita 
Peter Car in Darko Vitez.

3. točka dnevnega reda: Informacija o fi-
nančnem položaju družbe.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani z informacijo 

o finančnem položaju družbe in predlaga-
nem načrtu poslovanja do konca leta 2012 
ter predlogi ukrepov uprave in nadzornega 
sveta za finančno prestrukturiranje družbe.

Skupščina sprejme in potrdi predlagani 
načrt poslovanja in predvidene ukrepe za 
sanacijo poslovanja družbe.

4. točka dnevnega reda: Seznanitev 
skupščine z letnim poročilom za poslovno 
leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega 
sveta, seznanitev s prejemki uprave in čla-
nov nadzornega sveta v letu 2011 ter odlo-
čanje o pokrivanju bilančne izgube in pode-
litvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave za poslovno leto 2011, vključ-
no s prejemki članov uprave in nadzornega 
sveta, poročilom nadzornega sveta o rezul-
tatih preveritve letnega poročila ter o potrdi-
tvi letnega poročila.

Skupščina ugotavlja, da je bila na dan 
31. 12. 2011 ugotovljena izguba poslovnega 
leta 2011 v višini 192.151,59 EUR, že po-
krita pri sestavi bilance stanja iz kapitalskih 
rezerv družbe, v skladu z določili ZGD-1 in 
Slovenskih računovodskih standardov.

Upravi in nadzornemu svetu družbe se 
podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 
2011.

5. točka dnevnega reda: Pooblastilo 
upravi za prodajo poslovnih prostorov.

Predlog uprave in nadzornega sveta: 
v skladu s prvim odstavkom 330. člena 
ZGD-1 skupščina družbe daje soglasje in 
pooblašča upravo družbe, da lahko v ime-
nu in za račun družbe sklene kupoprodaj-
no pogodbo in izvede postopek prodaje 
nepremičnine (poslovnih prostorov) v lasti 
družbe, na Proletarski 4 v Ljub ljani. Skup-
ščina daje upravi pooblastilo za prodajo 
do preklica.

Objave gospodarskih družb
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Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svo-
jo udeležbo upravi družbe tako, da uprava 
družbe prejme prijavo najkasneje do kon-
ca četrtega dne pred zasedanjem (četrtek, 
8. 11. 2012). Glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je na 
dan 8. 11. 2012 (presečni dan).

Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo 
nadzornega sveta in drugo gradivo z obra-
zložitvami, so delničarjem na vpogled v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe vsak de-
lavnik med 8. in 12. uro, od dneva objave 
sklica skupščine do vključno dneva zase-
danja skupščine.

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 dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporoči, 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. Volilne-
ga predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti. Poslovod-
stvo mora na skupščini dati delničarjem za-
nesljive podatke o zadevah družbe, če so 
potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Inženiring, projektiranje, razvoj  
IBT Ljub ljana, d.d.  

uprava  
Iztok Berčič, u.d.i.g.  

predsednik nadzornega sveta  
Darko Vitez

 Ob-4442/12
Na podlagi zahteve delničarjev družbe, 

katerih skupni delež presega 1/20 osnov-
nega kapitala in v skladu s 40. členom Sta-
tuta družbe ter tretjim odstavkom 295. člena 
ZGD -1 uprava sklicuje

19. sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d. Ptuj, 

Puhova ulica 10,
ki bo v sredo, 14. 11. 2012, ob 13. uri, na 

sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli: 

Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Igor 

Cebek, Breda Vidovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan 

Podgoršek.
2. Seznanitev z odstopom člana nadzor-

nega sveta in izvolitev novega člana.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina se seznani, da je dne 22. 8. 

2012 s pisno izjavo s položaja člana nadzor-
nega sveta odstopil Drago Klobučar.

Za člana nadzornega sveta, predstav-
nika delničarjev, se izvoli Valerija Šamprl, 
z mandatom od dne sprejema tega sklepa 
do konca mandatnega obdobja.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa:
a) Razveljavi se sklep skupščine z dne 

26. 7. 2012, ki se glasi: »Za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina 
imenuje družbo AUDITOR, revizijska družba 
d.o.o., Murkova ulica, Ptuj.«.

b) Za pooblaščeno revizijsko družbo za 
leto 2012 skupščina imenuje družbo ABC 
revizija d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub-
ljana.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina odpokliče člane nadzornega 

sveta v sestavi:
– mag. Janko Širec, predsednik nadzor-

nega sveta;
– Nuša Ferenčič, namestnica predsedni-

ka nadzornega sveta;
– Marija Magdalenc, članica nadzornega 

sveta.
5. Imenovanje novih članov nadzornega 

sveta.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta Komunal-

nega podjetja Ptuj d.d. se z dnem sprejetja 
tega sklepa za mandatno obdobje štirih let 
izvolijo: Topolovec Zofija, Drevenšek Ivan, 
Stojak Damir, Gabrovec David.

6. Zahteva za posebno revizijo.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za 

posebnega revizorja revizijsko družbo De-
loitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 
Ljub ljana, ki mora preveriti posle prenosa 
pogrebne dejavnosti, javne razsvetljave in 
ogrevanja na Javne službe d.o.o. Ptuj v letu 
2012.

7. Informacija delničarke na pripombe na 
prejeta vprašanja, postavljena na 18. skup-
ščini družbe.

Predlog sklepa: delničarji se ne strinjajo 
s podanimi odgovori. Vsa postavljena vpra-
šanja z odgovori in pripombami na odgovore 
mora pregledati posebna revizija v sklopu 
ugotavljanja oškodovanja družbe.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom skle-

pa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, je delničarjem dostopno v tajništvu 
uprave družbe na naslovu: Komunalno pod-
jetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, in sicer 
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od 
dneva objave sklica skupščine do vključ-
no dneva zasedanja skupščine. V skladu 
z 296. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvi-
jo objavljen tudi na spletni strani družbe, 
www.komunala-ptuj.si, na isti spletni strani 
so objavljeni obrazci za prijavo na skupšči-
no, obrazec za uresničevanje glasovalne 
pravice po pooblaščencu.

Skupščina veljavno odloča ne glede na 
število prisotnih glasov delničarjev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Komunalno pod-
jetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-

pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ozi-
roma obrazložitev točke dnevnega reda, če 
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo po-
šljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj 
d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-
trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe 
na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., 
Puhova ulica 10, Ptuj.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra. Pooblaščenec delničarja 
mora predložiti najkasneje na skupščini 
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.  
direktor družbe  

mag. Janko Širec

 Ob-4456/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta 
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in 
obnova cest d.d., direktor sklicuje

18. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,  

vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 12. 11. 2012, ob 

11. uri, v sejni sobi družbe VOC Celje, d.d., 
Lava 42, Celje.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
Predlogi sklepov k točkam dnevnega 

reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Sto-

jan Zdolšek.
Za preštevalca glasov se izvolita Darinka 

Rom Krajnc in Leopold Šturbej.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gre-

gor Kovač.
2. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
Predlog sklepov k točki 2:
2.1. Osnovni kapital družbe, ki ob spre-

jetju tega sklepa znaša 467.997,83 EUR in 
je razdeljen na 112.151 navadnih, prosto 
prenosljivih kosovnih imenskih delnic, se po-
veča za največ 758.717,24 EUR na največ 
1.226.715,07 EUR z izdajo novih delnic, ki 
tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.
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2.2. Povečanje osnovnega kapitala 
v znesku največ 758.717,24 EUR se izve-
de z izdajo največ 181.819 novih navadnih, 
prosto prenosljivih kosovnih imenskih del-
nic, za denarne vložke, pri čemer znaša 
prodajna cena (emisijski znesek) ene del-
nice 11,00 EUR. Končni znesek povečanja 
osnovnega kapitala je enak številu novih 
delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomno-
ženemu s pripadajočim zneskom ene delni-
ce v osnovnem kapitalu.

2.3. Rok za vpis in vplačilo novih delnic 
znaša 30 dni od sprejema tega sklepa.

2.4. Prednostna pravica obstoječih del-
ničarjev do nakupa novih delnic se izključi.

2.5. Vse novoizdane delnice se ponudijo 
v odkup družbi AHAC trgovinsko podjetje 
d.o.o., Grobelno.

2.6. Vpisnik je dolžan ob nakupu del-
nic vplačati celoten emisijski znesek vsake 
vplačane oziroma prevzete delnice.

2.7. Poslovodstvo družbe se pooblasti za 
uskladitev besedila Statuta družbe v skladu 
z izvedenim povečanjem osnovnega kapita-
la na podlagi tega sklepa.

Poročilo poslovodstva o utemeljenih ra-
zlogih za popolno izključitev prednostne pra-
vice (v skladu s četrtim odstavkom 337. čle-
na ZGD-1) je od dneva objave sklica skup-
ščine delničarjem na vpogled na sedežu 
družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v te-
dnu od 8. do 10. ure, na zahtevo pa se bo 
delničarju tudi izročil prepis poročila. Poleg 
tega je poročilo objavljeno na spletni strani 
družbe (http://www.voc-celje.si/).

2.8 Obrazložitev predloga sklepa in poro-
čilo uprave o utemeljenih razlogih za popol-
no izključitev prednostne pravice (v skladu 
s četrtim odstavkom 337. člena ZGD-1)

Uprava v dnevnem redu 18. skupščine 
družbe VOC Celje, d.d., ki bo potekala dne 
12. 11. 2012, v prostorih družbe VOC Celje 
d.d., Lava 42, v Celju, predlaga skupščini 
družbe odločanje o povečanju osnovnega 
kapitala družbe z izdajo novih delnic, pri 
čemer predlaga, da se prednostna pravica 
obstoječih delničarjev do nakupa novih del-
nic v celoti izključi. Uprava v skladu s četrtim 
odstavkom 337. člena ZGD-1 podaja pisno 
poročilo o utemeljenih razlogih za izključi-
tev prednostne pravice, ki je sestavni del 
gradiva za skupščino. Poročilo je od dne-
va objave sklica skupščine delničarjem na 
vpogled na sedežu družbe, Lava 42, Celje, 
vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure, 
na zahtevo pa se bo delničarju tudi izročil 
prepis poročila. Poleg tega je poročilo obja-
vljeno na spletni strani družbe (http://www.
voc-celje.si/).

2.8.1 Uvodno
Uprava predlaga skupščini družbe VOC 

Celje, d.d., da sprejme sklep, s katerim se 
bo povečal osnovni kapital družbe za največ 
758.717,24 EUR, z izdajo največ 181.819 
novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih 
imenskih delnic, za denarne vložke, pri če-
mer znaša prodajna cena (emisijski znesek) 
ene nove delnice 11,00 EUR. Prodajna cena 
nove delnice je bila določena na podlagi po-
ročila o oceni lastniškega kapitala v družbi 
VOC Celje d.d. na dan 31. 12. 2012 z dne 
31. maj 2012, ki ga je izdelala družba AUDIT 
– IN d.o.o. Glede na trenutno stanje družbe 
in glede na trenutne razmere na trgu uprava 
ocenjuje, da je prodajna cena za nove del-
nice primerna.

Osnovni kapital bi po povečanju znašal 
največ 1.226.715,07 EUR, razdeljen pa bi 
bil na največ 293.970 delnic.

2.8.2 Razlogi za predlog sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala

V času težkih ekonomskih razmer, ki 
vladajo v tem trenutku, je vsako poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi denarnimi 
vložki izredno velikega pomena za družbo in 
tudi za delničarje.

Že v letu 2010, katerega je zaznamo-
vala svetovna finančna kriza in ki se od-
razila tudi v slovenskem gospodarstvu, 
se je družba VOC Celje, d.d. začela soo-
čati z upadom dejavnosti in zmanjšanjem 
prihodkov iz poslovanja, ki so se v tem 
letu znižali za 6,93 % glede na predhodno 
leto, v naslednjem letu pa še za nadalj-
njih 10,3 %, medtem ko se je čisti dobi-
ček v letu 2010 zmanjšal za 3,7 % glede 
na predhodno poslovno leto, v naslednjem 
letu 2011 pa še za dodatnih 76 %.

Družba VOC Celje, d.d. svojo dejavnost 
usmerja na področje vzdrževanja in obno-
ve cest. Vsako leto pa se delež sredstev 
v proračunu za vzdrževanje in obnovo cest 
manjša, kar posledično pomeni, da je razko-
rak med obsegom ponudbe izvajalcev del in 
obsegom vzdrževanja ter s tem povpraševa-
nja po tovrstnih storitvah, ki ga opredeljujejo 
država in občine, vse večji. Pomanjkanje 
enakomernih vlaganj v cestno infrastrukturo 
pa ne znižuje samo standarda vzdrževanja 
cest ter standarda letnega dela vzdrževanja, 
ki predstavlja ohranjanje cest, zaradi česar 
se tveganja in s tem premije iz naslova za-
varovanja odgovornosti iz leta v leto pove-
čujejo, pač pa ogroža tudi razvoj in obstoj 
t.i. »cestarije«, saj predstavljajo prihodki iz 
dejavnosti rednega vzdrževanja kar 40 % 
v skupnih prihodkih družbe. Spremenjene 
tržne razmere tako zadnja leta družbi nare-
kujejo, da za polno zaposlitev svojih zmo-
gljivosti proste kapacitete, kolikor je to le 
mogoče, zaposli na sorodnih delih, vendar 
je povečevanje konkurence prisotno tudi na 
ostalih investicijskih delih, s katerimi družba 
dopolnjuje svojo osnovno dejavnost. Zmanj-
šan obseg bančnih virov, rast obrestnih mer 
in zakasnitve prilivov pa so situacijo v smislu 
zagotavljanja tekoče plačilne sposobnosti le 
še dodatno otežili.

V zadnjem času usposobljenost družbe 
za pridobivanje novih poslov dodatno one-
mogoča še izredno slaba finančna situacija 
njene večinske lastnice, družbe CM Celje, 
d.d., ki je insolventna; čedalje hujše težave 
z zagotavljanjem tekoče likvidnosti in oma-
jano zaupanje bankah upnic je pripeljalo 
tudi do blokade računov družbe VOC Celje, 
d.d., ki brez bančnih jamstev in z blokiranim 
računom ne bi mogla priti do novih poslov.

Eden ključnih ukrepov za zagotovitev 
tekoče likvidnosti družbe je povečanje 
osnovnega kapitala izdajatelja. Po drugi 
strani bi povečanje osnovnega kapitala 
družbi tudi omogočilo, da izboljša neka-
tere kazalnike poslovanja, ki so vezani na 
kapital, kar bo imelo pozitivne učinke pri 
financiranju družbe.

2.8.3 Utemeljeni razlogi za izključi-
tev prednostne pravice.

Uprava skupščini družbe VOC Celje, 
d.d. predlaga, da se v sklepu o povečanju 
osnovnega kapitala, prednostna pravica ob-
stoječih delničarjev do nakupa novih delnic 
v celoti izključi. Vse novo izdane delnice bi 
se namreč ponudile v odkup družbi AHAC 
trgovinsko podjetje d.o.o., Grobelno (v na-
daljevanju: AHAC d.o.o.). Uprava družbe 
meni, da so za to podani utemeljeni razlogi, 
ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Skupščina družbe VOC Celje, d.d. je že 
na svojem zasedanju dne 27. 6. 2012 spre-
jela sklep o povečanju osnovnega kapitala 
družbe. Osnovni kapital družbe bi se pove-
čal za 1.871.995,50 EUR z izdajo 448.605 
novih delnic, ki so se prodajale po prodajni 
ceni 11,00 EUR za delnico. Pri povečanju 
osnovnega kapitala na podlagi sklepa skup-
ščine z dne 27. 6. 2012 prednostna pravica 
delničarjev do nakupa novih delnic ni bila 
izključena, zato se je povečanje osnovnega 
kapitala poskušalo izvesti v dveh krogih. 
V prvem krogu so se nove delnice najprej 
ponudile v odkup obstoječim delničarjem, 
ker pa v prvem krogu nove delnice v roku 
niso bile vpisane in vplačane, so se v dru-
gem krogu nove delnice ponudile v odkup 
tretjim osebam. Rok za vpisovanje in vpla-
čevanje novih delnic s strani tretjih oseb je 
potekel dne 24. 9. 2012. Ker tudi v tem roku 
nove delnice niso bil vpisane in vplačane, 
je bila javna ponudba neuspešna. Do pove-
čanja osnovnega kapitala družbe VOC Ce-
lje, d.d. na podlagi sklepa skupščine z dne 
27. 6. 2012 tako ni prišlo.

Likvidnostne težave so družbi VOC Ce-
lje, d.d. onemogočale pridobivanje novih 
poslov, zaradi blokade računov družbe pa 
je družbi celo grozila izguba oziroma nepri-
dobitev koncesije za vzdrževanje cest. Po 
neuspešni dokapitalizaciji na podlagi sklepa 
skupščine z dne 27. 6. 2012, si je zato upra-
va družbe prizadevala pridobiti strateškega 
partnerja, kar bi družbi omogočilo nadaljnje 
poslovanje. Pripravljenost za finančno sa-
nacijo družbe je pokazal zunanji vlagatelj 
– družba AHAC d.o.o., ki je s svojim doseda-
njim prispevkom že pomembno pripomogla 
k nadaljnjemu tekočemu poslovanju družbe 
VOC Celje, d.d.

Družba AHAC d.o.o. kot posojilodajalec 
je tako družbi VOC Celje, d.d. kot posojilo-
jemalcu na podlagi posojilne pogodbe z dne 
9. 10. 2012 št. 1226/2012-SV že nudila po-
sojilo v višini 1.000.000,00 EUR z namenom 
financiranja tekočega poslovanja družbe 
VOC Celje, d.d. Poleg tega je družba AHAC 
d.o.o. z bankami upnicami sklenila dogo-
vor za deblokado poslovnih računov družbe 
VOC Celje, d.d., kar sta stranki tudi ugotovili 
ob sklenitvi posojilne pogodbe. V posojilni 
pogodbi sta nadalje stranki izpostavili inte-
res posojilodajalca AHAC d.o.o., da pristopi 
k dokapitalizaciji družbe VOC Celje, d.d.

Nove delnice družbe VOC Celje, d.d. 
bodo tako z namenom sanacije družbe po-
nujene strateškemu partnerju družbi AHAC 
d.o.o., ki kot svoj pogoj za nadaljnje sode-
lovanje pri sanaciji družbe postavlja zah-
tevo po pridobitvi kontrolnega paketa del-
nic družbe. Samo z izključitvijo prednostne 
pravice delničarjev je mogoče doseči hitro 
in učinkovito finančno sanacijo družbe VOC 
Celje, d.d., s tem pa nadaljnje poslovanje in 
ohranitev delovnih mest v družbi, zato je iz-
ključitev prednostne pravice v interesu druž-
be. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do 
umika strateškega partnerja AHAC d.o.o. od 
nadaljnje sanacije družbe, kar bi ob morebi-
tnem odstopu od posojilne pogodbe z dne 
9. 10. 2012, lahko resno ogrozilo nadaljnje 
poslovanje družbe VOC Celje, d.d.

Z vstopom družbe AHAC d.o.o. v lastni-
ško strukturo VOC Celje, d.d. bi družba pri-
dobila uglednega in finančno sposobnega 
delničarja, ki je pripravljen sodelovati pri 
sanaciji družbe. Glede na to, da bi bila po-
nudba za odkup delnic naslovljena na samo 
enega potencialnega vlagatelja, družbi VOC 
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Celje, d.d. v primeru dokapitalizacije ne bo 
potrebno objaviti prospekta za ponudbo 
vrednostnih papirjev javnosti, kar bo omo-
gočilo hitrejše pridobivanje nujno potrebnih 
finančnih sredstev. Z izključitvijo prednostne 
pravice bi tako družba na najlažji in najhi-
trejši način omogočila družbi AHAC d.o.o., 
da vstopi v družbo z vložkom, ki ga je pri-
pravljen plačati – v višini 2 milijona EUR, 
kar je glede na trenutne razmere za družbo 
izrednega pomena.

Po drugi strani pa izključitev prednostne 
pravice ne bi pomenila pretiranega posega 
v pravice obstoječih delničarjev družbe VOC 
Celje, d.d., saj so ti že imeli možnost dokapi-
talizacije družbe na podlagi sklepa skupšči-
ne z dne 27. 6. 2012, pri čemer je bila emisij-
ska vrednost delnice enaka (11,00 EUR) kot 
je po obstoječem predlogu uprave družbe. 
Obstoječi delničarji so tako že imeli možnost 
sodelovanja pri dokapitalizaciji družbe pod 
enakimi pogoji, pa te svoje možnosti niso 
izkoristili.

Glede na vse navedeno uprava skupščini 
družbe predlaga, da sledi njenemu predlogu 
po dokapitalizaciji družbe ter izključitvi pred-
nostne pravice obstoječih delničarjev.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in ute-

meljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na 
vpogled delničarjem na sedežu družbe, 
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 
8. do 10. ure od dneva objave tega skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi 
na spletni strani družbe (www.voc-celje.si).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava 
bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
javila tiste predloge, ki bodo poslani druž-
bi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki 
bodo razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog. Na-
sprotni oziroma volilni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti 

v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati 
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-
nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni 
odgovori in podatki potrebni za presojo točk 
dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki 
in člani uprave in člani nadzornega sveta. 
Glasovalno pravico imajo delničarji s števi-
lom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih 

imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev pri KDD, d.d. Ljub ljana konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki naj-
kasneje konec četrtega dne pred skupščino 
upravi družbe pisno prijavijo svojo udelež-
bo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci 
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni 
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. 
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci 
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo 
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in 
druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične 
osebe mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, navodila za glasovanje, kraj in datum, 
podpis pooblastitelja ter podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani 
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez 
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzo-
či delničarji, ki zastopajo 51 % osnovnega 
kapitala.

VOC Celje,  
vzdrževanje in obnova cest, d.d.

direktor
Peter Šepetavc

Razširitve dnevnih redov

 Ob-4417/12
Na podlagi 298. in 300. člena Zakona 

o gospodarskih družbah ter na podlagi pra-
vil Ljub ljanske borze d.d., uprava SŽ – Že-
lezniškega gradbenega podjetja Ljub ljana 
d.d. skladno z 296. členom ZGD-1 objavlja 
razširitev dnevnega reda 19. seje skupščine 
družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje 
Ljub ljana d.d., ki bo dne 29. 10. 2012, ob 
13. uri, na sedežu družbe, v Ljub ljani, Ob 
zeleni jami 2, (sejna soba).

Dne 5. 10. 2012 je družba SŽ – Že-
lezniško gradbeno podjetje Ljub ljana d.d. 
prejela od delničarja Slovenske železnice 
d.o.o, Kolodvorska 11, Ljub ljana, ki je ime-
tnik 602.995 delnic SŽ – Železniškega grad-
benega podjetja Ljub ljana d.d., kar predsta-
vlja 79,82 % osnovnega kapitala družbe SŽ 
– Železniško gradbeno podjetje Ljub ljana 
d.d., zahtevo za razširitev dnevnega reda.

Na podlagi prejete zahteve, SŽ – Žele-
zniško gradbeno podjetje Ljub ljana d.d raz-
širja dnevni red 19. skupščine tako, da se 
dnevni red skupščine dopolni z naslednjo 
točko dnevnega reda, ki se glasi:

4. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta:

Predlog sklepa 4.1.:
1. S funkcije članov in predsednika nad-

zornega sveta družbe SŽ – Železniško 
gradbeno podjetje Ljub ljana d.d. se, z dnem 
sprejetja sklepa skupščine, razreši nasle-
dnje člane nadzornega sveta: Gorana Bran-
koviča, Marjana Zaletelja, Simona Kovačiča 
in Matildo Kočar.

Predlog sklepa 4.2.:
2. Na funkcijo člana nadzornega sveta 

družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje 
Ljub ljana d.d. se, z dnem sprejetja sklepa 

skupščine, imenuje za mandat štirih let Du-
šana Mesa, Milana Perovića, Jelko Šinko-
vec Funduk in Bojana Kekca.

Delničarjeva utemeljitev predloga skle-
pa:

Delničarji družbe so skladno z njihovo 
korporacijsko – člansko pravico upravičeni, 
da na skupščini odpokličejo in volijo čla-
ne nadzornega sveta, ki zastopajo intere-
se delničarjev. Glede na navedeno, predla-
gatelj družba Slovenske železnice, d.o.o., 
na podlagi 298. člena ZGD-1, zahteva, da 
uprava družbe SŽ – Železniško gradbeno 
podjetje Ljub ljana d.d., na dnevni red 19. 
seje skupščine družbe SŽ – Železniško 
gradbeno podjetje Ljub ljana d.d., uvrsti tudi 
odpoklic štirih sedanjih članov nadzornega 
sveta družbe in izvolitev štirih novih članov 
nadzornega sveta družbe SŽ – Železniško 
gradbeno podjetje Ljub ljana d.d., za manda-
tno dobo 4 let.

Predlagatelj, družba Slovenske železni-
ce d.o.o., v nadaljevanju, skladno z 297.a 
členom ZGD-1 navaja podatke o kandidatih 
za člane nadzornega sveta:

– Dušan Mes, po izobrazbi magister po-
slovnih ved, roj. 19. 1. 1978, v Ljub ljani, 
vodilna mesta v družbi Slovenske železnice, 
d.o.o. opravlja od leta 2011.

G. Mes je bil v letu 2011 imenovan za 
člana poslovodstva – direktorja družbe Slo-
venske železnice, d.o.o., od leta 2012 pa 
opravlja funkcijo generalnega direktorja 
družbe Slovenske železnice, d.o.o.. V letu 
2012 je bil g. Mes imenovan na funkcijo 
direktorja družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.

– Milan Perović, po izobrazbi univ. dipl. 
ekon., roj. 1. 11. 1964, v Tetovem, je v družbi 
Slovenske železnice, d.o.o. zaposlen od leta 
2008. V letu 2011 je pričel opravljati funkcijo 
direktorja Področja za ekonomiko. G. Pe-
rović je bil v letu 2012 imenovan za člana 
poslovodstva – direktorja družbe Slovenske 
železnice, d.o.o.

– Jelka Šinkovec Funduk, roj. 8. 4. 1952, 
v Ljub ljani, je v skupini Slovenske železnice 
zaposlena od leta 1982. Od leta 2005 do 
leta 2009 je opravljala funkcijo v.d. direkto-
rice Direktorata za železnice na Ministrstvu 
za promet. Leta 2010 je bila imenovana 
za direktorico Področja za raziskave in ra-
zvoj, od letošnjega leta pa opravlja funkcijo 
članice poslovodstva – direktorice v družbi 
Slovenske železnice, d.o.o.

– Bojan Kekec, po izobrazbi magister, 
inženir energetike, roj. 4. 5. 1969, v No-
vem mestu, je v družbi Slovenske železnice, 
d.o.o. zaposlen od leta 2011. Leta 2012 je 
bil g. Kekec imenovan na funkcijo direktorja 
družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Stališče Uprave do predloga za razširitev 
točke 4.1 in 4.2:

Skladno z 298 členom in v zvezi s 300 
členom ZGD-1 so Slovenske železnice 
d.o.o. zahtevale razširitev dnevnega reda 
s točko o odpoklicu in imenovanju članov 
Nadzornega sveta družbe. Skladno s prvim 
odstavkom 297.a člena ZGD-1 se uprava 
do navedenega predloga Slovenskih že-
leznic d.o.o. ne more vsebinsko oprede-
ljevati.

Delničar Slovenske železnice d.o.o. 
pod predlogom 4.2 predlaga, da se za čla-
ne nadzornega sveta družbe, predstavnike 
delničarjev izvolijo za mandatno obdobje 
4 let, ki začne teči z dnem sprejetja sklepa 
na skupščini, tj. dne 29. 10. 2012. Skladno 
z določilom 275. člena ZGD-1 lahko člane 
nadzornega sveta, predstavnike delničarjev 
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skupščina odpokliče pred potekom manda-
ta in se namesto razrešenih članov izvolijo 
novi člani.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje 
Ljub ljana d.d.

direktor
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.

Na podlagi četrtega odstavka 298. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljub-
ljana d.d. objavlja čistopis dnevnega reda

19. seje skupščine
SŽ – Železniškega gradbenega podjetja 

Ljub ljana d.d., Ob zeleni jami 2, 
Ljubljana,

ki bo dne 29. 10. 2012, ob 13. uri, na 
sedežu Družbe v Ljub ljani, Ob zeleni jami 2, 
(sejna soba).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja 

Čepon.
– Preštevalki glasov: Ida Ravšelj, Suza-

na Pirc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž 

Hrovatin.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 

2011 z mnenjem revizorja, konsolidiranim 
letnim poročilom skupine ŽGP z mnenjem 
revizorja, pisnim poročilom Nadzornega 
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih 
družbah ter podelitev razrešnice direktorju 
in nadzornemu svetu.

Po seznanitvi skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2011 z revizorjevim poročilom, 
konsolidiranim letnim poročilom skupine 
ŽGP z revizorjevim poročilom, pisnim poro-
čilom nadzornega sveta po 282. členu Zako-
na o gospodarskih družbah, uprava in nad-
zorni svet predlagata skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: v skladu z 294. členom 
Zakona o gospodarskih družbah skupščina 

potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega 
sveta v poslovnem letu 2011 ter jima pode-
ljuje razrešnico.

3 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

”Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 
znaša 4.214.071,00 EUR, se uporabi na 
naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini 
2.530.737,40.EUR se uporabi za izplačilo 
dividend,

– preostali del bilančnega dobička v viši-
ni 1.683.333,60 EUR se razporedi v druge 
rezerve iz dobička”.

Bruto dividenda na delnico zna-
ša 3,35 EUR.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki 
so dva delovna dneva po sprejemu tega 
sklepa vpisani v delniško knjigo kot imetniki 
delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 
90 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini 
družbe.

4. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa delničarja Slovenske Že-
leznice d.o.o.:

4.1 S funkcije članov in predsednika 
nadzornega sveta družbe SŽ – Železniško 
gradbeno podjetje Ljub ljana d.d. se, z dnem 
sprejetja sklepa skupščine, razreši nasle-
dnje člane nadzornega sveta: Gorana Bran-
koviča, Marjana Zaletelja, Simona Kovačiča 
in Matildo Kočar.

Predlog sklepa delničarja Slovenske že-
leznice d.o.o.:

4.2 Na funkcijo člana nadzornega sveta 
družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje 
Ljub ljana d.d. se, z dnem sprejetja sklepa 
skupščine, imenuje za mandat štirih let Du-
šana Mesa, Milana Perovića, Jelko Šinko-
vec Funduk in Bojana Kekca.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje 
Ljub ljana d.d.

direktor
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.
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Izvršbe

In 1067/2011 Os-4241/12
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča 

z dne 24. 5. 2012, opr. št. In 1067/2011 je 
bil dne 18. 6. 2012 opravljen v korist upnice 
NLB d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo 
zastopa odv. Alenka Šušteršič, Slovenska 
cesta 27, Ljub ljana, rubež poslovnega pro-
stora, v soseski ŠS 8/2 Nove Dravlje občine 
Ljub ljana-Šiška v objektu B-16, ki stoji na 
parc. št. 102/1, k.o. Dravlje – poslovni pro-
stor, v pritličju stavbe, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
in obsega 58,14 m2 površine + 11,80 m2 po-
slovne površine v kleti, last dolžnice Milene 
Hvale, Beblerjev trg 3, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 10. 9. 2012

N 4/2008 Os-4244/12
V nepravdni zadevi Okrajnega sodišča 

v Trebnjem, je na podlagi sklepa o prodaji, 
opr. št. N 4/2008 z dne 30. 3. 2009, po iz-
vršitelju Nikoli Trifunoviču iz Novega mesta, 
zarubljena nepremičnina, stanovanje v sta-
novanjski stavbi, na naslovu Goliev trg 10, 
Trebnje, na parc. št. 221/2, k.o. Trebnje, ki 
ima številko 15 in obsega 44,55 m2, prido-
bljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe, 
št. 362/122/91-3 z dne 8. 11. 1991, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 19. 9. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

Rz 207/12 Os-4338/12
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni so-

dnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško-
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine 
Hrpelje-Kozina, oklicuje začetek postopka 
dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. 
št. 2664/7, k.o. Markovščina.

Okrajno sodišče v Sežani poziva morebi-
tne imetnike pravice, da v dveh mesecih od 
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
nost oziroma popolnost podatkov o parcelah 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastnin-
ske pravice Občine Hrpelje-Kozina, Reška 
cesta 14.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 27. 9. 2012

Rz 205/12 Os-4339/12
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni so-

dnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško-
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine 
Hrpelje-Kozina, oklicuje začetek postopka 
dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. 
št. 3096, 3097 in 3098, k.o. Materija.

Okrajno sodišče v Sežani poziva morebi-
tne imetnike pravice, da v dveh mesecih od 
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
nost oziroma popolnost podatkov o parcelah 

Objave sodišč

oziroma druge pogoje za vknjižbo lastnin-
ske pravice Občine Hrpelje-Kozina, Reška 
cesta 14.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 27. 9. 2012

Rz 208/12 Os-4340/12
Okrajno sodišče v Sežani je po okraj-

ni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, 
v zemljiško knjižni zadevi, začeti na predlog 
Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Ko-
zina, oklicuje začetek postopka dopolnitve 
zemljiške knjige, in sicer parc. št. 2657/10 
in 2657/11, k.o. Markovščina.

Okrajno sodišče v Sežani poziva morebi-
tne imetnike pravice, da v dveh mesecih od 
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
nost oziroma popolnost podatkov o parcelah 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice na Občino Hrpelje-Kozina, Reška 
cesta 14, Kozina.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 27. 9. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 390/2009 Os-4136/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni 

sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi 
priglasitelja GOM Avto d.o.o., Ulica Sta-
neta Severja 5, 2000 Maribor, v postopku 
vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi, 
z naslovom Ulica Staneta Severja 5, 5a in 
5b, Maribor, začetem na predlog predlaga-
teljev: 1. Stanka Tkalec, Kapelski vrh 30, 
Radenci, 2. Aleksander Poglajen in Mirja-
na Brus, 3. Viktor Frangež, 4. Viktorija in 
Miroslav Gajšek, 5. Janez in Slavica Lah, 
6. Ernest in Erka Tišler, 7. Ljubo in Zdenka 
Vivod, 8. Majda Ivnik, 9. Mišo Vajzovič, 
10. Ljubica Rugani in Jožef Rojs, 11. Marta 
Fabjan, 12. Ivan Herjavec, 13. Danilo Hu-
sel, 14. Dragica in Vladimir Lesjak, 15. Mi-
tra in Cvjetan Prelič, 16. Jožefa in Helmut 
Permozer, 17. Danijel in Slavica Rigler, 
18. Marija in Peter Planinšič, vsi stan. Uli-
ca Staneta Severja 5, Maribor, 19. Tatjana 
Topolovec, stan. Ul. Alojzije Marinšek 16, 
Maribor, 20. AMON RA d.o.o., Glavni trg 4, 
Maribor, ki jih vse zastopa Flatmary, Ma-
rija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, 
Maribor, zoper nasprotno udeleženko Me-
stno občino Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, 
Maribor, za vpis lastninske pravice v korist 
priglasitelja GOM AVTO d.o.o. na posame-
znem delu, tj. poslovnem prostoru št. 3A, 
5. 9. 2012 izdalo sklep o začetku postopka 
za vzpostavitev pravnega naslova: pogod-
ba za nakup lokala z dne 30. 5. 1987, skle-
njena med Igorjem Manfredo, kot kupcem, 
ter Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, 
kot prodajalcem, n.sol.o., s katero je pro-
dajalec prodal lokal številka 3A, v pritli-
čju, v izmeri 30,30 m2, ter v kleti, v izme-
ri 30,30 m2, ki se nahaja v objektu A, Nova 
vas I, na naslovu Ulica Staneta Severja 5, 
2000 Maribor.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist pri-
glasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 5. 9. 2012

N 593/2008 Os-4200/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni 

sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpo-
stavljanja etažne lastnine na stavbi, z na-
slovom Maribor, Trg Dušana Kvedra 2, št. 
stavbe 678-1396, na predlog priglasiteljice 
Republike Slovenija, Ministrstva za notranje 
zadeve, za vpis lastninske pravice na posa-
meznem delu stavbe, št. 678-1396-52 in za 
vzpostavitev pravnega naslova, 6. 9. 2012 
izdalo sklep o začetku postopka za vzposta-
vitev pravnega naslova: prodajna pogodba 
št. 2999-573-13-2/4-RB z dne 16. 1. 1981, 
sklenjena med prodajalcem Gradbeno pod-
jetje Stavbar n.sol.o., Maribor, Industrijska 
ulica 13, TOZD Visoke gradnje n.sol.o., Ma-
ribor, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga je 
zastopal direktor TOZD Visoke gradnje Mi-
lan Kuster, in kupcem Uprava javne varno-
sti, Maribor, Maistrova ulica 2, ki ga je zasto-
pal Slavno Kleindienst, s katero je prodaja-
lec kupcu prodal več stanovanj, med drugim 
stanovanje št. 157, v izmeri 59,54 m², v 4. 
nadstropju stavbe, z naslovom Maribor, Trg 
Dušana Kvedra 2, na parc. št. 1610/5, k.o. 
Spodnje Radvanje, in na tem dovolil vpis 
pravice uporabe v korist kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist Re-
publike Slovenije.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 6. 9. 2012

N 128/2009 Os-4292/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj-

ni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi 
priglasiteljice Melite Ferlež, Stegenškova 
ulica 9, Limbuš, zoper nasprotno udele-
ženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne 
lastnine na stavbi, z naslovom Maribor, Pru-
šnikova ulica 4, št. stavbe 678-42, in za vpis 
lastninske pravice v korist priglasiteljice, na 
stanovanju št. 19, v tej stavbi, 18. 9. 2012 
izdalo sklep o začetku postopka za vzposta-
vitev pravnega naslova: menjalna pogodba 
z dne 21. 4. 1989, sklenjena med Cirilo 
Pavlin iz Maribor, Ulica Marohovih 20, in 
Emilom Kaiserjem in Zdenko Kaiser, iz Ma-
ribora, Prušnikova ulica 4, s katero so stran-
ke zamenjale svoje nepremičnine tako, da 
je Cirila Pavlin dobila dvosobno stanovanje 
v stanovanjskem bloku Prušnikova ulica 4, 
Maribor, na parc. št. 926, k.o.o. Spodnje 
Radvanje, in sta Zdenka in Emil Kaiser do-
bila vrstno stanovanjsko hišo „Marles“, na 
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parc. št. 966/27, pripisani vl. št. 890, k.o. 
Zgornje Radvanje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist Melite 
Ferlež.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 18. 9. 2012

N 443/2009 Os-4303/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj-

ni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Alenka Kravos, Dvora-
kova ulica 6, Maribor; 2. Gregor Saša Kra-
vos, Dvorakova ulica 6, Maribor; 3. Darja 
Ivanuša, Baukartova ulica 6, Maribor, 4. An-
drej Kos, Prešernova cesta 7a, Velenje in 
5. Danijel Frangež, Dvorakova ulica 8, Ma-
ribor, ki jih vse zastopa Branko Potočnik, 
Kamenškova ulica 32, Maribor; zoper na-
sprotne nasprotne udeležence: zemljiško-
knjižne lastnike posameznih delov stavbe 
Maribor, Dvorakova ulica 6 in 8: 1. Antonija 
Korman, Dvorakova ulica 6, Maribor; 2. Zo-
ran Dorman, Dvorakova ulica 6, Maribor; 
3. Nijazi Imeri, Dvorakova ulica 6, Maribor; 
4. Robert Muršec, Dvorakova ulica 6, Ma-
ribor; 5. Ivan in Lore Vlajčić, Dvorakova 
ulica 6, Maribor; 6. Nenad in Predrag Mom-
čilović, Dvorakova ulica 6, Maribor; 7. Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obram-
bo, Vojkova ulica 55, Ljub ljana; 8. Polonca 
Fluher in Tine Martin Puppis, Dvorakova 
ulica 8, Maribor; 9. Milovan Milosavljević, 
Dvorakova ulica 8, Maribor; 10. Neža Mar-
tič in Bojan Martić, Dvorakova ulica 8, Ma-
ribor; 11. Leonida Razdevšek, Dvorakova 
ulica 8, Maribor; 12. Branka Škrjanec in 
Peter Fajdiga, Dvorakova ulica 8, Maribor, 
za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi, 
z naslovom Maribor, Dvorakova ulica 6 in 8, 
na parc. št. 265, k.o. 659 Tabor, št. stavbe 
659-336, 18. 9. 2012, izdalo sklep o začet-
ku postopka za vzpostavitev pravnega na-
slova: kupoprodajna pogodba z dne 16. 5. 
2003, s katero so prodajalci: Zoran Dor-
man, Dvorakova ulica 6, Maribor, Darinka 
Gomilšek, Dvorakova ulica 8, Maribor, Nija-
zi Imeri, Dvorakova ulica 6, Maribor, Antoni-
ja Korman, Dvorakova ulica 6, Maribor, Bo-
rislav in Nežka Martić, Dvorakova ulica 8, 
Maribor, Milovan Milosavljević, Dvorakova 
ulica 8, Maribor, Nenad in Predrag Momči-
lović, Dvorakova ulica 6, Maribor, Robert 
Muršec, Dvorakova ulica 6, Maribor, Kle-
men Piroš, Dvorakova ulica 8, Maribor in 
Ivan in Lore Vlajčić, Dvorakova ulica 6, Ma-
ribor, prodali kupcem: Gregorju Saši Kra-
vos in Alenki Kravos, Dvorakova ulica 6, 
Maribor, Leonidi Razdevšek, Dvorakova 
ulica 8, Maribor, in Petru Fajdigi in Branki 
Škrjanec, Dvorakova ulica 8, Maribor, svoje 
deleže na podstrešju stavbe, z naslovom 
Maribor, Dvorakova ulica 6 in 8, vpisane 
v vl. št. 2022, k.o. Tabor, v skupni izme-
ri 293,93 m², v višini 4115/10000 celote, in 
dovolili vknjižbo lastninske pravice v korist 
kupca Gregorja Saše Kravos do 747/10000 
celote, Alenke Kravos do 747/10000 celo-
te, Leonide Razdevšek do 724/10000 ce-
lote, Petra Fajdige do 1430/10000 celote 
in Branke Škrjanec do 1430/10000 celote.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravil-
nost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
ni zgoraj navedene listine, oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagateljev.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 18. 9. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 149/2012 Os-4300/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Jovo Damjanovič, 
Zoisova ulica 17, Kranj, ki ga zastopa Ma-
tjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, zoper 
toženo stranko: 1. neznani in neznano kje 
živeči dediči po pok. Janku Damjanoviču, 
Drage 24, Suhor, 2. neznani in neznano 
kje živeči dediči po pok. Mari Čorak (roj. 
Damjanovič), Drage 24, Suhor, 3. neznani 
in neznano kje živeči dediči po pok. Mari 
Damjanovič (poročeni Reba), Drage 24, Su-
hor, 4. neznani in neznano kje živeči dediči 
po pok. Marti Damjanovič, Drage 24, Suhor, 
5. neznani in neznano kje živeči dediči po 
pok. Dragi Damjanovič, Drage 24, Suhor, 
6. neznani in neznano kje živeči dediči po 
pok. Milanu Damjanoviču, Drage 24, Su-
hor, 7. Dragutin Damjanovič, Potočka 5, 
Dubrava, Zagreb, Hrvaška, 8. Marija Ficko 
(roj. Damjanovič), Nanuška 38, Ljub ljana, 
sedaj Dom starejših občanov Ljub ljana – 
Bežigrad, Komanova ulica 1, Ljub ljana, 
9. neznani in neznano kje živeči dediči po 
pok. Nikoli Damjanoviču, Drage 24, Suhor, 
10. neznani in neznano kje živeči dediči po 
pok. Janki Damjanoviču, Drage 24, Suhor in 
11. Marko Damjanovič, Framska 7, Maribor, 
zaradi ugotovitve lastninske pravice na pod-
lagi priposestvovanja pcto 1.500,00 EUR, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 7. 9. 2012 
sklenilo:

neznani in neznano kje živečim dedičem 
po pok. Janku Damjanoviču, Drage 24, Su-
hor, neznanim in neznano kje živečim dedi-
čem po pok. Mari Čorak (roj. Damjanovič), 
Drage 24, Suhor, neznanim in neznano kje 
živečim dedičem po pok. Mari Damjanovič 
(poročeni Reba), Drage 24, Suhor, nezna-
nim in neznano kje živečim dedičem po pok. 
Marti Damjanovič, Drage 24, Suhor, nezna-
nim in neznano kje živečim dedičem po pok. 
Dragi Damjanovič, Drage 24, Suhor, nezna-
nim in neznano kje živečim dedičem po pok. 
Milanu Damjanoviču, Drage 24, Suhor, ne-
znanim in neznano kje živečim dedičem po 
pok. Nikoli Damjanoviču, Drage 24, Suhor, 
neznanim in neznano kje živečim dedičem 
po pok. Janki Damjanoviču, Drage 24, Su-
hor, se postavi začasni zastopnik Alojz Polj-
šak, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane in neznano kje 
živeče dediče po pok. Janku Damjanovi-
ču, Drage 24, Suhor, neznane in neznano 
kje živeče dedič po pok. Mari Čorak (roj. 
Damjanovič), Drage 24, Suhor, neznane in 
neznano kje živeče dediče po pok. Mari Da-
mjanovič (poročeni Reba), Drage 24, Suhor, 
neznane in neznano kje živeče dediče po 
pok. Marti Damjanovič, Drage 24, Suhor, 
neznane in neznano kje živeče dediče po 
pok. Dragi Damjanovič, Drage 24, Suhor, 

neznane in neznano kje živeče dediče po 
pok. Milanu Damjanoviču, Drage 24, Suhor, 
neznane in neznano kje živeče dediče po 
pok. Nikoli Damjanoviču, Drage 24, Suhor, 
neznane in neznano kje živeče dediče po 
pok. Janki Damjanoviču, Drage 24, Suhor, 
nato živeča na neznanem naslovu, do ta-
krat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenec ne 
bodo nastopili pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 7. 9. 2012

P 82/2012 Os-4236/12
Okrajno sodišče v Krškem je po okraj-

nem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni 
zadevi tožeče stranke Zdenke Krevelj, 
stan. Dunaj 1, p. Krško, ki jo zastopa odv. 
Bojan Klakočar iz Krškega, zoper toženo 
stranko Mika Grenzhaus Vidovič, Osunje 8, 
Rep. Hrvaška, sedaj neznanega naslova, 
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 
10.000,00 EUR, izven naroka dne 13. 9. 
2012, sklenilo:

toženi stranki Miku Grenzhaus Vidoviču, 
sedaj neznanega naslova, se postavi zača-
sna zastopnica odv. Marija Vrisk iz Krškega, 
ki bo zastopala toženo stranko v pravdni 
zadevi z opr. št. P 82/2012.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 13. 9. 2012

III Pg 5123/2010 Os-3895/12
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okro-

žni sodnici Meliti Štefančič v gospodarskem 
sporu tožeče stranke SKB banke d.d. Ljub-
ljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, zoper 
toženo stranko: Marka Repe, Spodnje Gor-
je 151A, Zgornje Gorje (prej: Mares sto-
ritve d.o.o., Zgornje Gorje), zaradi plačila 
5.537,84 EUR s pripadki, dne 26. 7. 2012 
sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke 
se imenuje odvetnica Ila Zupančič, Hacque-
tova 8/I, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo v postopku za-
stopala toženo stranko vse dotlej, dokler ne 
bo tožena stranka sama ali njen pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem, oziroma dokler 
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 26. 7. 2012

VL 4914/2012 Os-4129/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska 
družba, d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, 
Dunajska cesta 50, Ljub ljana, proti dolžniku 
Miroslavu Ribič, Kamniška ulica 47, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odve-
tnik Luka Podjed, Slovenska cesta 47, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 686,65 EUR, sklenilo:

dolžniku Miroslavu Ribič, Kamniška 
ulica 46, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Luka Podjed, Slovenska cesta 47, 
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 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 77 / 12. 10. 2012 / Stran 2309 

socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 9. 2012

VL 95198/2012 Os-4231/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčiče-
va ulica 19, Maribor, proti dolžnici Rosandi 
Peternac, Usnjarska 1, Maribor, zaradi izter-
jave 118,90 EUR, sklenilo:

dolžnici Rosandi Peternac, Usnjarska 1, 
Maribor, 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 od-
vetnik Kristijan Anton Kontarščak, Partizan-
ska cesta 32, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 29. 8. 2012

VL 32607/2012 Os-4233/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Univerzitetni klinični center 
Ljub ljana, Zaloška cesta 002, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, 
Ljub ljana, proti dolžnici Sandri Jež, Raši-
ška ulica 14, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. 
zast. Bojana Potočan (zač. zast.), Dalmati-
nova 7, Ljub ljana – dostava, zaradi izterja-
ve 339,30 EUR, sklenilo:

dolžnici Sandri Jež, Rašiška ulica 14, 
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 odv. 
Bojana Potočan, Dalmatinova 7, 1000 Ljub-
ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 17. 9. 2012

VL 99647/2011 Os-4245/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika: Čedomir Martić, Usnjar-
ska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Andreja Popović, Usnjarska 1, Maribor, ki 
ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor; Boris Grah, Usnjar-
ska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Jerica Grah, Usnjarska 1, Maribor, ki ga 
zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčiče-
va ulica 19, Maribor; Tomaž Onič, Usnjar-
ska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Dragica Kisilak, Usnjarska 1, Maribor, ki 
ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor; Mirko Gomboc, 
Usnjarska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. 

Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor; Angela Murko, Usnjarska 1, Ma-
ribor, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Grikula Ana 
Eterovič, Cesta Vrošpoh 43A, Kamnica, ki 
ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor; Cvetka Hajdinjak, 
Usnjarska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor; Igor Osvald Odvetnik, Usnjar-
ska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Ernest Gostenčnik, Usnjarska 1, Maribor, ki 
ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor; Grozdana Lever, 
Ulica IX. korpusa 11, Izola -Isola D'istria, ki 
ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorči-
čeva ulica 19, Maribor; Mey Mohor, Usnjar-
ska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; To-
maž Tollazzi, Usnjarska 1, Maribor, ki ga za-
stopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Suzana Tollazzi, Usnjar-
ska 1, Maribor, ki ga zastopa odv. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti 
dolžniku: Rosanda Peternac, Usnjarska 1, 
Maribor, ki ga zastopa zakonita zastopnica 
odvetnica Bojana Kotnik, Trg Leona Štru-
klja 5, Maribor, zaradi izterjave 167,82 EUR, 
sklenilo:

dolžnici Rosandi Peternac, Usnjarska 1, 
Maribor, 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 začasno zastopnico se postavi od-
vetnica Bojana Kotnik, Trg Leona Štuklja 5, 
Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 8. 2012

VL 141896/2010 Os-4248/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Nataša Drnovšek, 
Trg revolucije 25 C, Trbovlje, proti dolžnici 
Andrejki Dobovšek, Kambreško 2, Ročinj, 
ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik, 
začasni zastopnik Franc Pance, Ciril-Me-
todov trg 3, Ljub ljana, zaradi izterjave 
1.915,65 EUR, sklenilo:

dolžnici Andrejki Dobovšek, Kambre-
ško 2, Ročinj, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Franc Pance,Ciril Metodov trg 3, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 9. 2012

VL 146066/2011 Os-4266/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 

zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., 
Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki jo zasto-
pa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžnici Karmen Švegl, Nova vas pri 
Ptuju 111 A, Ptuj, ki jo zastopa odvetnik Ivan 
Mohorko, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj, zaradi 
izterjave 1.060.08 EUR, sklenilo:

dolžnici Karmen Švegl, Nova vas pri Ptu-
ju 111 A, Ptuj, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Ivan Mohorko.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 8. 2012

VL 93124/2012 Os-4287/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika KBM-Fineko, družba za fi-
nančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. 
– Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigher-
ja 5, Maribor, proti dolžniku Andreju Pipen-
baher, Nova ulica 3, Miklavž na Dravskem 
polju, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. 
Zdravko Križman, Glavni trg 17b, Maribor, 
zaradi izterjave 5.067,45 EUR, sklenilo:

dolžniku Andreju Pipenbaher, Nova 
ulica 3, Miklavž na Dravskem polju, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Zdravko Križman, Glavni trg 17b, Maribor.

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 Ljub ljani  
dne 19. 9. 2012

VL 105715/2012 Os-4301/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika 2PI finančno in računalniško 
svetovanje, d.o.o., Komenda, Sadarjeva 
ulica 10, ki ga zastopa odvetnik Župevec 
Bojan Hrvatski trg 3, Ljub ljana, proti dolžni-
ku Vahidu Delanović, Zvezda 3, Ljub ljana, ki 
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Rok 
Rakun, Dalmatinova 2, Ljub ljana, zaradi iz-
terjave 6.329,00 EUR, sklenilo:

dolžniku Vahidu Delanović, Zvezda 3, 
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 od-
vetnik Rok Rakun, Dalmatinova 2, 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 Ljub ljani
dne 24. 9. 2012
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I 5920/2000 Os-4302/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni 

zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske 
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odv. Ana Filipov, Tomši-
čeva ulica 3, Ljub ljana - dostava, zoper dol-
žnico Asijo Marinković, Gosposvetska 13, 
Ljub ljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. 
odv. Matej Verce, Dunajska cesta 41, Ljub-
ljana, Milan Marinković, Gosposvetska 13, 
Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. 
odv. Matej Verce, Dunajska cesta 41, Ljub-
ljana (prej AM-MM, d.n.o., Trdinova ulica 3, 
Ljub ljana), zaradi izterjave 2.291,61 EUR 
s pp sklenilo:

dolžnikoma se na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Matej Verce, Dunajska cesta 41, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse do takrat, dokler dolžnika ali njun poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 9. 2012

VL 53579/2011 Os-4313/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnice UniCredit Banka Slovenija 
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, ki jo 
zastopa odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita 
Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Elvi-
su Kukavica, Mesarska ulica 36, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odvetnik Aleš Paulin, Kotni-
kova ulica 12, Ljub ljana, zaradi izterjave 
40.514,08 EUR, sklenilo:

Elvisu Kukavica, Mesarska ulica 36, 
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 od-
vetnik Aleš Paulin.

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 Ljub ljani
dne 10. 7. 2012

I P 179/2012 Os-4234/12
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 

13. 9. 2012 na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena ZPP (Ur. l. RS, št. 26/99 
in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke: 
Javni medobčinski stanovanjski sklad Ma-
ribor, Grajski trg 1, Maribor, zoper toženo 
stranko: Šaćir Bećiri, Ruška c. 87, Maribor, 
zaradi odpovedi najemne pogodbe in izpra-
znitve stanovanja, toženi stranki postavilo 
začasnega zastopnika odvetnika Zdravka 
Križmana, Glavni trg 17/b, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec 
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 14. 9. 2012

II Pg 1492/2010 Os-4268/12
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom 

II Pg 1492/2010 z dne 18. 9. 2012, v gospo-

darskem sporu tožeče stranke: Mestne ob-
čine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, 
zoper toženo stranko Roberta Kramberger, 
Vošnjakova ulica 20, Maribor, zaradi plačila 
2.378,42 EUR s pripadki, toženi stranki po-
stavilo začasno zastopnico.

Začasna zastopnica je postavljena 
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP.

Začasna zastopnica je postavljena tože-
ni stranki Robertu Krambergerju.

Začasna zastopnica je postavljena v spo-
ru zaradi plačila 2.378,42 EUR s pripadki.

Za začasno zastopnico je postavljena 
odvetnica Milena Prelog, Ulica talcev 23, 
2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo 
stranko Roberta Krambergerja v postopku 
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru  
dne 18. 9. 2012

In 277/2010 Os-3546/12
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po 

okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni za-
devi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, 
Ljub ljana, Ekspozitura Murska Sobota, ki jo 
zastopa Odvetniška pisarna Godič & Sela-
ković o.p. d.n.o. v Mariboru, zoper dolžni-
ka: 1. Gerry Stephen Frank, Suhi vrh 140, 
Fokovci, 2. Gerry Joanne Caroline, Suhi 
vrh 140, Fokovci, sedaj oba Exmouth, 46 
Patridge Road, Ex84ph Devon, Združeno 
Kraljestvo, zaradi izterjave 43.525,24 EUR 
s pp, dne 6. junija 2012 sklenilo:

dolžnikoma se v predmetni zadevi na 
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavlja začasni zasto-
pnik odvetnik Daniel Katalinič, Ulica Staneta 
Rozmana 10, Murska Sobota, ki ima v tem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika dolžnikov, dokler dolžnika 
ne nastopita pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je dolžnikoma postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 6. 2012

Oklici dedičem

D 38/2012 Os-4043/12
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapu-

ščinski postopek po pokojnem Ivanu Tan-
čaku, roj. 9. 7. 1879, nazadnje stanujočem 
Podvrh 9, R Hrvaška, ki je umrl 15. 9. 1957.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem, da se 
priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica. Po poteku na-
vedenega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 29. 8. 2012

D 157/2012 Os-4004/12
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistri-

ci je v teku zapuščinski postopek po pok. 

Sedmak Antonu, Koritnice 12, ki je umrl dne 
11. 8. 1973 (razglasitev za mrtvega na pod-
lagi sklepa N 14/2011).

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva morebitne dediče, da 
v roku enega leta od objave tega oklica pri-
glasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 27. 8. 2012

III D 994/12 Os-4332/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je 

v teku zapuščinski postopek po pok. Alojziju 
Egidiju Mehle, rojenem 4. 2. 1940, umrlem 
19. 9. 1996, nazadnje stanujočem Coronel 
Lynch 4278, Buenos Aires, Argentina.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato po 
njem nastopi zakonito dedovanje. Zapu-
stnik je bil sin Ivana Mehleta, umrlega 20. 1. 
1987, in Kristine Gorenc, poročene Mehle, 
umrle 28. 10. 1989. Ob smrti je bil poro-
čen z Ines Venturo in ni zapustil potomcev. 
Njegovi zakoniti dediči so potomci njegovih 
staršev: zapustnikova brata Janez Mehle, 
roj. 5. 10. 1932, in Marjan Mehle, roj. 1. 10. 
1945, zapustnikova sestra Marija Mehle, 
roj. 20. 1. 1943, ter zapustnikova nečaka, 
Silvia Maria Novak, roj. 27. 10. 1956 in 
Andres Alejandro Novak, roj. 23. 8. 1960 
(otroka zapustnikove pokojne sestre Kristi-
ne Mehle, poročene Novak). Zakonita de-
dinja je tudi zapustnikova vdova Ines Ven-
tura, katere bivališče je zgoraj navedenim 
dedičem neznano, prav tako jim ni znano, 
kdaj je bila rojena in ali ni morda že pokoj-
na, naveden podatke pa sodišče potrebuje 
zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po 
pokojnem.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976, 
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) 
poziva neznane dediče pokojnega Alojzija 
Egidija Mehleta ter vse ostale, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi za-
kona, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 26. 9. 2012

I D 141/2010 Os-3269/12
V zapuščinskem postopku, ki se 

vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, 
po dne 30. 9. 1995 umrli Ani Strauss, roj. 
Foitl (Fojtl), hčeri Ivana (Janeza), roj. 25. 7. 
1907, drž. RS, vdovi, upokojenki, nazadnje 
stan. Pesniški dvor 26, Pesnica pri Maribo-
ru, pride v poštev kot dedič po zapustnici 
tudi zap. brat Pavel Fojtl (tudi Foitl), roj. 
1. 1. 1911, v Zrkovcih, neznanega naslova 
oziroma njegovi dediči neznanih imen in 
naslovov.

Sodišče zato poziva zap. brata Pavla 
Fojtla (tudi Foitla) oziroma njegove dedi-
če ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od te objave, skladno z 206. členom 
Zakona o dedovanju, in sicer pod opr. št. 
I D 141/2010.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 15. 6. 2012
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Oklici pogrešanih

N 9/2012 Os-4213/12
Ana Volk, roj. 24. 3. 1906, je nazadnje 

živela v Litiji. Pogrešana je od druge sve-
tovne vojne.

Pogrešano pozovite naj se oglasi, vse 
druge, ki kaj vedo o njene življenju, naj to 
sporočijo predlagateljema Franju Ćosiću in 
Velimirju Ćosiću, oba Grbinska cesta 58, Li-
tija, ali podpisanem sodišču v roku 3 mese-
cev od objave razglasa, ker bo sicer sodišče 
pogrešano proglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 17. 9. 2012

N 63/2012 Os-4134/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Franči-
ške Vrabec, Kopriva 24, Dutovlje, ki jo za-
stopa Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, 
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca: 
Josipa (Jožefa) Pegana, Kopriva 50, Duto-
vlje, za mrtvega.

Pogrešani Josip (Jožef) Pegan je bil ro-
jen 13. 2. 1891, v Koprivi št. 50, sin Josi-
pa (Jožefa) in Antonije, roj. Gec. Dne 3. 8. 
1914 se je poročil na Dunaj. Drugih podat-
kov 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 7. 9. 2012

N 61/2012 Os-4152/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Franči-
ške Vrabec, Kopriva 24, Dutovlje, ki jo za-
stopa Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, 
zaradi razglasitve nasprotne udeleženke 
Marije Gulič, Kopriva 49, Dutovlje, sedaj 
neznanega bivališča, za mrtvo.

Pogrešana Marija Gulič je bila rojena 
22. 11. 1862, v Koprivi 49, kot hči Luke in 
Marije. Drugih podatkov o pogrešani 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 pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 7. 9. 2012

N 62/2012 Os-4269/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Franči-
ške Vrabec, Kopriva 24, Dutovlje, ki jo za-
stopa Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, 
zaradi razglasitve nasprotne udeleženke 
Frančiške Pegan, Kopriva 50, Dutovlje, za 
mrtvo.

Pogrešana Frančiška Pegan je bila roje-
na 14. 9. 1888, v Koprivi št. 50, hči Josipa 
(Jožefa) in Antonije, roj. Gec. Drugih podat-
kov o pogrešani ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, 
vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni ude-
leženki in njenem življenju, zlasti smrti, 
pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 

sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanko razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 19. 9. 2012

N 60/2012 Os-4291/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Franči-
ške Vrabec, Kopriva 24, 6221 Dutovlje, ki jo 
zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, 
zaradi razglasitve za mrtvega Jožefa Guli-
ča, sina pokojnega Luke, sedaj neznanega 
bivališča.

Po navedbah predlagatelja naj bi bil po-
grešani Jožef Gulič, sin pokojnega Luke, 
sedaj neznanega bivališča, prav gotovo že 
mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno 
zaznamovana, saj je od njegovega rojstva 
glede na listino z dne 25. 1. 1872, ob upo-
števanju takratnih predpisov glede polno-
letnosti, na podlagi katere je vknjižen kot 
solastnik pri nepremičninah v k.o. Kopriva 
do 1/4 deleža, preteklo že več kot 160 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi 
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem 
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Sežani, v roku treh mesecev od ob-
jave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 19. 9. 2012

N 24/2011 Os-3900/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa Državno pravo-
branilstvo, zaradi razglasitve pogrešanega 
Alojza Brovča, z zadnjim znanim prebivali-
ščem na naslovu Koritnica 65, Grahovo ob 
Bači, za mrtvega.

Po znanih podatkih se je Alojz Brovč 
rodil materi Mariji in očetu Petru Brovču, na 
Grahovem ob Bači, 27. 3. 1890. 9. 4. 1918 
se je poročil z Marjano Elizabeto Zgaga. 
Po vsej verjetnosti je nato odšel v tujino in 
tam tudi umrl. V zemljiški knjigi je še vedno 
vpisan kot lastnih nekaterih nepremičnin v 
k.o. Grahovo, ki jih je pridobil na podlagi 
darilne pogodbe, sklenjene z njegovim oče-
tom Petrom.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik 
za poseben primer zastopal Center za soci-
alno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo po-
grešanega za mrtvega v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 23. 7. 2012

N 4/2012 Os-4009/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Štefana 
Beguš, Kneža 22, Most na Soči, ki ga za-
stopa Mirjam Kragelj Likar, odvetnica v Novi 
Gorici, zaradi razglasitve pogrešanega Bla-
ža Kogoj, Kneža 109, Most na Soči, za mr-
tvega.

Blaž Kogoj je bil rojen 2. 2. 1882, na 
Kneži št. 109, materi Mariji, rojeni Brovč, in 
očetu Martinu Kogoju. Po znanih podatkih 
se je 20. 5. 1908 poročil s Katarino, rojeno 
Debeljak, rojeno 8. 4. 1884, na Kneži 137. 
Imel je dva sinova: Felicijana, roj. 9. 6. 1911, 

in Vladimirja Kogoja, roj. 2. 7. 1920. Drugi 
podatki o njem niso znani, v zemljiški knjigi 
pa je še vedno vknjižen kot lastnik nepre-
mičnin v k.o. Kneža.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik 
za poseben primer zastopal Center za soci-
alno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo po-
grešanega za mrtvega v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 8. 2012

N 5/2012 Os-4010/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Štefana 
Beguš, Kneža 22, Most na Soči, ki ga za-
stopa Mirjam Kragelj Likar, odvetnica v Novi 
Gorici, zaradi razglasitve pogrešane Kata-
rine Kogoj, Kneža 109, Most na Soči, za 
mrtvo.

Katarina Kogoj je bila rojena 8. 4. 1884, 
materi Neži, roj. Rejc Debelak, in očetu An-
tonu Debelaku, na Kneži 137. Po znanih 
podatkih se je 20. 5. 1908 poročila z Blažem 
Kogojem, rojenim 2. 2. 1882, s Kneže 109, 
in prevzela njegov priimek. Imela sta dva 
sinova: Felicijana, roj. 9. 6. 1911, in Vladi-
mirja Kogoja, roj. 2. 7. 1920. Drugi podatki 
o njej niso znani.

Pogrešano bo v postopku kot skrbnik za 
poseben primer zastopal Center za socialno 
delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziro-
ma njeni smrti, naj to sporoči sodišču v treh 
mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče 
po poteku tega roka razglasilo pogrešano za 
mrtvo v skladu z določili Zakona o neprav-
dnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 8. 2012

N 6/2012 Os-4011/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Štefana 
Beguš, Kneža 22, Most na Soči, ki ga za-
stopa Mirjam Kragelj Likar, odvetnica v Novi 
Gorici, zaradi razglasitve pogrešanega Vla-
dimirja Kogoj, Kneža 109, Most na Soči, za 
mrtvega.

Vladimir Kogoj je bil rojen 2. 7. 1920, na 
Kneži št. 109, materi Katarini, rojeni Debe-
ljak, rojeni 8. 4. 1884, in očetu Blažu Kogoju, 
rojenem 2. 2. 1882. Imel je brata Felicijana 
Alojzija Kogoja, ki je bil rojen 9. 6. 1911. 
Drugi podatki o njem niso znani.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik 
za poseben primer zastopal Center za soci-
alno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo po-
grešanega za mrtvega v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 8. 2012

N 7/2012 Os-4012/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Štefana 
Beguš, Kneža 22, Most na Soči, ki ga za-
stopa Mirjam Kragelj Likar, odvetnica v Novi 
Gorici, zaradi razglasitve pogrešanega Fe-
licijana Alojzija Kogoj, Kneža 109, Most na 
Soči, za mrtvega.
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Felicijan Alojzij Kogoj je bil rojen 9. 6. 
1911, na Kneži št. 109, materi Katarini, roje-
ni Debeljak, rojeni 8. 4. 1884, in očetu Blažu 
Kogoju, rojenem 2. 2. 1882. Imel je brata 
Vladimirja Kogoja, ki je bil rojen 2. 7. 1920. 
Drugi podatki o njem niso znani.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik 
za poseben primer zastopal Center za soci-
alno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo po-
grešanega za mrtvega v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 8. 2012

N 17/2012-7 Os-4294/12
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi posto-

pek o razglasitvi za pogrešanega Ignacija 
Penca, roj. 21. 7. 1918, zadnje znano bi-
vališče Spodnje Laknice 21, Mokronog, za 
mrtvega.

Sodišče poziva Ignacija Penca, da se 
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli 
o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo 
sodišču, v roku 30 dni po objavi tega oklica, 
sicer bo po izteku tega roka sodišče Ignacija 
Penca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 24. 9. 2012

N 5/2012 Os-4335/12
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi posto-

pek o razglasitvi za mrtvega Gorenc Anto-
na, roj. 1958, Bitnja vas 13, Trebelno, za 
mrtvega.

Sodišče poziva Antona Gorenca, da se 
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli 
o njegovem življenju in smrti, da to sporoči-
jo, v roku 30 dni po objavi tega oklica, sicer 
bo po izteku tega roka sodišče Antona Go-
renca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 27. 9. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Arena skupina zavarovalniško zastopa-
nje d.o.o., police Zavarovalnice Maribor d.d., 
Cankarjeva 3, 2000 Maribor, po serijah: tip 
602: 1040974–1040980; tip 603: 0128141–
0128150; tip 604: 0929926–0929930 in 
0935553–0935561; tip 605: 0056348–
0056354; tip 607: 6584918–6584937 in 
6300039; tip 609: 2677348–2677357; tip 
915: 3614431–3614435. Ob-4408/12

Bratina Ana, Miren 148, Miren, zavaro-
valno polico, št. 50500015935, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. gnm-329484

Burlak Patrik, Petelinjek pri Ločah 2, 
Loče pri Poljčanah, zavarovalno polico, št. 
50500097408, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnk-329486

Klemen Davor, Sallaumines 5A, Trbovlje, 
zavarovalno polico, št. 50500015863, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnm-329513

Kocutar Jasna, Pred Savljami 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 50500060653, 
izdala zavarovalnica Slovenica življenje KD. 
gnu-329526

Kolar Marko, Pšata 78, Dol pri Ljubljani, 
zavarovalno polico, št. 50500120077, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnm-329509

Kos Leon, Andrenci 76, Cerkvenjak, za-
varovalno polico, št. 50500051624, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnk-329511

Mandalenič Mojca, Strunjan 40, Por-
torož - Portorose, zavarovalno polico, št. 
41802000040, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnx-329498

Mandl Adrijana, Ulica Bežigrad 14, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 50500091521, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gng-329490

Rabič Bojan, Trg Prešernove brigade 5, 
Kranj, zavarovalno polico, št. 50500002017, 
izdala zavarovalnica Slovenica življenje, ži-
vljenska zavarovalnica. gnc-329494

Razinger Tina, Zasip, Pod hribom 10, 
Bled, zavarovalno polico, št. 50500101686, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnc-329469

Rozman Milan, Ravne v Bohinju 14, 
Bohinjska Bistrica, zavarovalno polico, št. 
50500110029, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnl-329485

Stjepanović Vesna, Vojkova ce-
sta 87, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500057267, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnn-329508

Stojanovič Mojca, Šmarska ce-
sta 15, Škofljica, zavarovalno polico, št. 
50500005151, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnh-329514

Šimc Mojca, Stopiče 76, Stopiče, zavaro-
valno polico, št. 50500115936, izdala zava-
rovalnica KD Življenje d.d. gnf-329466

Štupar Dušan, Gradišče pri Lukovi-
ci 1, Lukovica, zavarovalno polico, št. 
50500003432, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnl-329535

Trček Grega, Flandrova ulica 1, Lju-
bljana-Šentvid, zavarovalno polico, št. 
50500059169, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnz-329496

VIZIUM d.o.o., Trstenjakova ulica 1, Ptuj, 
zavarovalno polico, št. 1284155, izdala za-
varovalnica Grawe. gnd-329518

Zajec Vesna, Ilešičeva ulica 19, Lju-
bljana-Črnuče, zavarovalno polico, št. 
50500027399, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gns-329478

Zorman Mitja, Župetinci 50, Cerkvenjak, 
zavarovalno polico, št. 50500034352, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gne-329517

Spričevala preklicujejo

Bočkaj Egon, Plešičeva ulica 8, Ljublja-
na, indeks, št. 09080005, izdala Fakulteta 
za pomorstvo in promet. gnd-329493

Čibej Domen, Predmeja 75, Ajdovščina, 
indeks, št. 18080123, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnz-329521

Dolhar Jure, Uraničeva 20, Ljubljana, in-
deks, št. 29006721, izdala Naravoslovno-
tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto 
izdaje 2005. gni-329488

Drofenik Vesna, Polanškova ulica 2, Lju-
bljana, indeks, št. 32090066, izdala Naravo-
slovnotehniška fakulteta. gnn-329533

Erjavec Bartolj Ajda, Stična 50A, Ivančna 
Gorica, preklic indeksa, izdan na ime Ajda 
Erjavec, številka 18045023, izdala FF v Lju-
bljani, objavljenega v Ur. l. RS, št. 76/10, 
pod oznako GNN-315108. gnu-329501

Garašević Zdenko, Potrčeva 14, Ljublja-
na, indeks, št. 74110901, izdala Univerza v 
Ljubljani, leto izdaje 2011. gnv-329500

Jalovec Simon, Poljanska cesta 19, Lju-
bljana, indeks, št. 20070104, izdala Pravna 
fakulteta. gnm-329534

Nemet Boris, Log 3, Hrastnik, indeks, št. 
32011290, izdala Naravoslovno-tehniška fa-
kulteta, leto izdaje 2011. gnl-329464

Drugo preklicujejo

Bočkaj Egon, Plešičeva ulica 8, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 09080005, 
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet. 
gne-329492

Ciuha Anže, Redelonghijeva ulica 
26a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
63000151, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko. gnv-329525

Corel Matevž, Brezje pri Grosupljem 71, 
Grosuplje, študentsko izkaznico, izdala 
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnb-329495

Doler Danijel, Sveti Danijel 23, Trbonje, vo-
znikovo kartico, številka 1070500003128001, 
izdajatelj Cetis d.d. gne-329467

Drofenik Vesna, Polanškova ulica 2, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 32090066, 
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. 
gno-329532

Erjavec Bartolj Ajda, Stična 50A, Ivančna 
Gorica, študentsko izkaznico, št. 18041023, 
izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana, izdana 
leta 2004. gns-329503

Fajt Matjaž, Dane pri Sežani 91, Sežana, 
študentsko izkaznico, št. 01006052, izdala 
Pedagoška fakulteta. gnw-329474

FRAMARK TTG d.o.o., Zaloška ce-
sta 167, Ljubljana, nalepko za av-
totaksi prevoze, za licenco številka 
0004413/04186/657/009, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije. gnl-329468

Glavan Emilija, Suhor 49, Novo me-
sto, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500012578000, izdal Cetis d.d. 
gns-329528

Glavan Vladimir, Cesta na Fuči-
ne 5, Mirna, digitalno tahografsko karti-
co, št. 107050001215900, izdal Cetis d.d. 
gnr-329529

Gorenc Petja, Cesta bratov Milavcev 41, 
Brežice, študentsko izkaznico, št. 21100340, 
izdala Fakulteta za družbene vede, Ljublja-
na. gnn-329462

Guštin Mojca, Drenov grič 174E, Vrh-
nika, študentsko izkaznico, št. 32080359, 
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. 
gnf-329516

Hudovernik Žan, Cesta talcev 13, Ve-
lenje, študentsko izkaznico, št. 49100045, 
izdala GES College - Fakulteta za podjetni-
štvo. gnw-329524

Hvala Isabela, Gregorčičeva ulica 18A, 
Tolmin, dijaško izkaznico, izdala Srednja 
šola Veno Pilon Ajdovščina, izdana leta 
2011. gnl-329510

Jagodič Stanislav, Sela pri Šmarju 13, 
Grosuplje, potrdilo o uspešno opravljenem 
preizkusu strokovne usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu, izdaja-
telj Ministrstvo za promet, št. 619345, leto 
izdaje 2006. gnq-329505

Jančić Denis, Rusjanov trg 9, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 63060083, izdala 
FRI, Univerza v Ljubljani. gno-329507

Jeftič Uroš, Poljanski nasip 14, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 20060120, izdala 
Pravna fakulteta. gnz-329471

Jerina Aleksandra, Maistrova ulica 16, 
Litija, študentsko izkaznico, št. 21080818, 
izdala Fakulteta za družbene vede, Ljublja-
na. gny-329497

Kavčič Jan, Črni Vrh 80, Črni vrh nad Idri-
jo, študentsko izkaznico, št. 29008052, izdala 
Naravoslovnotehniška fakulteta. gnp-329506

Kavšek Gašper, Gotna vas 41, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. 21100189, iz-
dala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. 
gnc-329473

Križanovski Žan, Volče 97B, Tolmin, štu-
dentsko izkaznico, št. 27091388, izdala Fa-
kulteta za matematiko in fiziko. gnf-329491

Markuš Miha, Trg svobode 2, Moravče, 
študentsko izkaznico, št. 49110024, izdala 
GEA College. gnt-329527

Marn Mateja, Praproče 14, Trebnje, 
študentsko izkaznico, št. 19439790, izdala 
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gng-329515

Milan Obrez s.p., Žegar 2, Prevor-
je, licenco, št. 008065/002, serijska št. 
O0304246. gnd-329522

Mlinar Gašper, Ravne pri Žireh 1, Žiri, 
študentsko izkaznico, št. 63080336, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatiko, 
Ljubljana. gnr-329483

Preklici
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Moravec Andrej, Podklanec 7, Vinica, 
študentsko izkaznico, št. 21060411, izdala 
Fakulteta za družbene vede. gnj-329487

Nemet Boris, Log 3, Hrastnik, študentsko 
izkaznico, št. 32011290, izdala Naravoslov-
no-tehniška fakulteta. gng-329465

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, 
Brestanica, dovolilnico Ruska tretja, ozna-
ka države 643/11, Rusija, št. 0548884. 
gnq-329530

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, 
Brestanica, dovolilnico Ruska tretja, ozna-
ka države 643/11, Rusija, št. 0550397. 
gnp-329531

Omladič Klemen, Letuš 111 F, Šmar-
tno ob Paki, študentsko izkaznico, št. 
19530956, izdala Ekonomska fakulteta v 
Ljubljani. gnh-329489

Pavlič Matej, Spodnja Brežnica 65, Polj-
čane, študentsko izkaznico, št. 71110244, 
izdala Biotehnična fakulteta, Ljubljana. 
gnn-329512

Petaroš Lado, Cetore 19A, Izo-
la - Isola, voznikovo kartico, številka 
1070500002393001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnv-329475

Podgornik Kristjen, Stari trg 7, Lukovica, 
študentsko izkaznico, št. 19545580, izdala 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnt-329502

Postrešček, Mitja Saje s.p., Kneza Ko-
clja ulica 37, Ljubljana, licenco za avtota-
ksi prevoze, mednarodni prevoz potnikov 

in prevoz potnikov v notranjem cestnem 
prometu, številka 012112/003 LJ SH - 251, 
sharan/1.8/T, volkswagen (serijska št. 
01022975). gns-329482

Rep Denis, Jakopičeva ulica 8, Ljubljana, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. 
gni-329463

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službe-
no izkaznico in značko pooblaščene uradne 
osebe: Pirc Branka, Davčni urad Brežice, 
delovno mesto višji davčni inšpektor; pod re-
gistrsko številko 39, izdano dne 30. 9. 2005. 
Ob-4407/12

Rok Miha, Gortanova ulica 20, Nova Go-
rica, študentsko izkaznico, št. 41030259, 
izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. 
gnt-329481

Rupar Tone, Podhojni hrib 5, Rob, iz-
vod licence Skupnosti, št. 007235/001, za 
vozilo mercedes benz, registrska številka 
LJ N9-89M, izdajateljica Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, leta 2007. gnx-329477

Rupnik Sabina, Pod Grintovcem 4B, Lo-
gatec, dijaško izkaznico, izdal Šolski center 
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. 
gnr-329479

Senić Svetozar, Pešnica 1, Besni-
ca, Kranj, voznikovo kartico, številka 
1070500006061005, izdajatelj Cetis d.d. 
gnb-329520

Tači Nataša, Kopališka ulica 8, Kranj, po-
trdilo o strokovni usposobljenosti za trgovin-
skega poslovodjo na ime Nataša Sprager, 
Kopališka 8, 4000 Kranj, št. 414-507/95 z 
dne 5. 6. 1995. gnw-329499

TRANSCAR Novo mesto, d.o.o., Pod-
bevškova ulica 7, Novo mesto, licenco, 
številka GE003088/00719/005, za vozilo 
renault 340.18D, registrska številka NM A8-
977. gnu-329476

Transporti Cerar Franc s.p., Blagovi-
ca 27, Blagovica, licenco, številka 007500, 
za vozilo 007500/004, registrska številka LJ 
NO-86N. gnr-329504

Vaupotič Žan, Celovška cesta 106, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET, Lju-
bljana. gnb-329470

VIZIUM d.o.o., Trstenjakova ulica 1, Ptuj, 
zeleno karto, številka 88369, izdala zavaro-
valnica Grave. gnc-329519

Weber Nataša, Stara Loka 36, Škofja 
Loka, študentsko izkaznico, št. 49090044, 
izdala Fakulteta za podjetništvo GEA colle-
ge. gnq-329480

Zbiranje in prevoz mleka, Šen-
tjanž 64, Šentjanž, izvod licence Skupno-
sti št. 007590/007, vozila M.A.N., reg. šte-
vilka KK NU-263, izdala OPZ Slovenije. 
gnh-329472

Zlojutro Božana, Spodnje Loke 3, Luko-
vica, študentsko izkaznico, št. 19526170, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnx-329523
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