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Javni razpisi

 Ob-4759/12

Obvestilo
Javni sklad Republike Slovenije za pod-

jetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa za 
Garancije Sklada za bančne kredite s sub-
vencijo obrestne mere (P1 2012) (ob jav ljen 
v Uradnem listu RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 
2012 – Ob-2165/12).

Javni sklad Republike Slovenije  
za podjetništvo

Št. 6110-792/2012/1 Ob-4770/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter 
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih 
komisijah (Uradni list RS, št 38/12), Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport objavlja

javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor 

organizatorja predstavitve Slovenije 
na 55. mednarodni likovni razstavi – 

Beneškem bienalu 2013 (v nadaljevanju: 
ciljni razpis JPR-BB-2013)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
istrova 10, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet javnega ciljnega razpisa: 
predmet razpisa je financiranje kulturnega 
projekta za predstavitev Slovenije na 55. 
mednarodni likovni razstavi v Benetkah (v 
nadaljevanju: projekt). Razstava bo predvi-
doma na ogled v prostorih Beneškega bie-
nala oziroma v Galeriji A+A, Calle Malipiero 
3073, San Samuele, Venezia v Benetkah, 
v času od 1. junija do 24. novembra 2013.

2. Razpisno področje
Likovna umetnost: mednarodna predsta-

vitev del s področja sodobne likovne ume-
tnosti.

Kurator 55. mednarodne razstave likov-
ne umetnosti je kurator in kritik sodobne 
umetnosti Massimiliano Gioni, ki se je uve-
ljavil kot avtor mednarodno pomembnih raz-
stav ter publikacij s področja sodobne likov-
ne umetnosti. Med drugim je kuriral projekt 
La zona v okviru 50. beneškega bienala, 
sodeloval na Berlinskem bienalu 2006 in 
Manifesti 2004. Je direktor Novega muzeja 
sodobne umetnosti New York in umetniški 
direktor Fondacije Nicola Trussardi v Milanu.

V skladu z namenom in tradicijo razsta-
ve, da se na enem mestu soočijo najaktu-

alnejši ustvarjalni likovni dosežki posame-
znih držav, je razpis namenjen predvsem 
aktualnim, inovativnim in izvirnim kreativnim 
zamislim, ki prispevajo k razvoju sodobne 
slovenske likovne umetnosti in njeni ume-
stitvi v mednarodni prostor.

Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje 
ter mednarodno uveljavljanje sodobne slo-
venske likovne umetnosti, ter umestitev slo-
venskih dosežkov na tem področju v med-
narodni prostor.

Informacije so dostopne pri pristojni stro-
kovni službi na Ministrstvu za kulturo ter na 
spletnih straneh Beneškega bienala: www.
labiennale.org in Galerije A+A: www.aplu-
sa.it

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali za-

sebne organizacije (upravičene osebe), ki 
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– da so pravne osebe, ki opravljajo de-
javnosti v Republiki Sloveniji in so v njej 
registrirane za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2; v primeru, 
da Ministrstvo naknadno zahteva original-
no potrdilo, mora prijavitelj dopolniti vlogo 
v zahtevanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena 
stranka ministrstva v letih 2010, 2011 ali 
2012, izpolnjevali vse pogodbene obvezno-
sti do ministrstva (obvezno dokazilo: origi-
nalna izjava predlagatelja – v celoti podpi-
san prijavni obrazec 2);

– da ne prijavijo mednarodne predstavi-
tve, ki je že bila izbrana na programskih ali 
projektnih razpisih oziroma pozivih Ministr-
stva v letih 2011 ali 2012 (obvezno dokazi-
lo: originalna izjava predlagatelja – v celoti 
podpisan prijavni obrazec 2);

– da prijavljajo največ dva projekta (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2);

– da prijavljajo projekt, izvedljiv do za-
četka 55. mednarodne likovne razstave 
(obvezno dokazilo: originalna izjava predla-
gatelja – v celoti podpisan prijavni obra-
zec 2);

– da zagotavljajo trajanje projekta od od-
prtja do zaključka 55. mednarodne likovne 
razstave in to najmanj 6 dni v tednu (obve-
zno dokazilo: originalna izjava predlagatelja 
– v celoti podpisan prijavni obrazec 2);

– da prijavljajo projekt z uravnoteženo fi-
nančno zgradbo (odhodki = prihodki, zapro-
šena sredstva ne smejo biti višja od okvirne 
razpisne vrednosti in morajo biti izražena 
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v EUR) in upoštevajo najvišje priznane stro-
ške, navedene v obrazcu 1. Ustrezanje po-
goju izkazuje finančna konstrukcija;

– da pri načrtovanju predstavitve projek-
ta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije 
A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: origi-
nalna izjava predlagatelja – v celoti podpi-
san prijavni obrazec 2

– da zagotavljajo pravočasno, tj. do 31. 
januarja 2013, pripravo tekstovnega in sli-
kovnega materiala za katalog 55. beneške-
ga bienala, ter promocijsko gradivo za no-
vinarje (Obvezno dokazilo: originalna izja-
va predlagatelja – v celoti podpisan prijavni 
obrazec 2);

– da imajo izkušnje z organiziranjem 
razstav na mednarodni in nacionalni rav-
ni. Obvezno dokazilo: navedba najmanj 3 
pomembnih razstav, organiziranih v zadnjih 
treh letih (od tega vsaj ena na mednarodni 
ravni).

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisi-

ja za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih 
uslužbencev imenuje minister za področje, 
ki je predmet razpisa.

Prijavitelji nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo 
dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za 
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali 
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavrže-
ne s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po 
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta 
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru nakna-
dne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti (nerealizacija programa, dela 
programa ali projektov) v letu 2012 razveže 
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplača-
nih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Opozorilo: Dokumentacija, ki je priložena 
vlogi se ne vrača.

4. Izpolnjevanje razpisnih kriterijev:

I. Splošni razpisni kriteriji

– kakovost projekta 15 točk

– izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti 15 točk

– zagotavljanje prepoznavnosti Slovenije 15 točk

– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti 10 točk

Skupaj 55 točk

II. Posebni razpisni kriteriji

– izkazovanje inovativnosti v načinu predstavitve projekta na razstavi 15 točk

– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove mednarodne promocije 15 točk

– reference organizatorja, kustosa in avtorja ali avtorske skupine v mednarodnem sodelovanju na področju likovne 
umetnosti (vabila, uvrstitve v izbore, nagrade in druga priznanja, ocene, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti) 14+1* točk

Skupaj 45 točk

Skupaj I + II 100 točk

* Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko

Uporaba kriterijev
Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku 

izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
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Povzetek načina ocenjevanja: splošni in 
posebni razpisni kriteriji so v sklopih ovre-
dnoteni s točkami. Najvišje število prejetih 
točk za projekt je 100 točk, pri čemer je mo-
žno število točk za splošne razpisne kriteri-
je 55 točk, za posebne razpisne kriterije pa 
45 točk. Izbran projekt mora prejeti skupno 
najmanj 81 točk.

5. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu 1 in ori-

ginalnim izjavam (prijavnemu obrazcu 2) mo-
rajo biti priložene naslednje obvezne priloge:

– vsebinska utemeljitev projekta, s kate-
ro predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem,

– promocijski načrt projekta,
– seznam referenc prijavitelja, kustosa in 

izbranega avtorja ali avtorske skupine (med-
narodno sodelovanje, nagrade, vabila na 
selekcionirane mednarodne razstave, odzi-
vi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi 
v javnosti, poslovna uspešnost, ocena obiska 
v preteklosti),

– podrobnejši predračun in urnik projekta 
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. posta-
vitev, 3. končna izvedba,

– pogodba, predpogodba ali izjava av-
torja ali avtorske skupine o sodelovanju pri 
projektu z navedbo medsebojnih pravic in 
obveznosti,

– v primeru soorganizacije originalno pod-
pisana, datirana, žigosana in finančno ovre-
dnotena ustrezna izjava soorganizatorja,

– navedba najmanj 3 pomembnih razstav 
prijavitelja (od tega vsaj ene na mednarodni 
ravni) organiziranih v zadnjih treh letih.

6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev znaša do največ 
80.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: začetek črpanja odobrenih sredstev se 
prične v letu 2013 in morajo biti porabljena do 
novembra 2013.

8. Razpisni rok: razpis se prične 9. 11. 
2012 in se zaključi 12. 12. 2012.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavna obrazca 1 in 2 (Originalne izja-

ve prijaviteljev),
– tloris Galerije A+A.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 

in 2,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navede-

no v prvi alineji točke 3.1,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji 

v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni 
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva http://www.
mizkš.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale po-
datke, povezane z izvedbo javnega ciljnega 
razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo 
v času razpisanega roka zainteresiranim pri-
javiteljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih 

razpisnih obrazcih ter mora vsebovati vse ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja dva projekta, mora 
vsakega poslati v ločeni kuverti in za vsak 
projekt predložiti popolno razpisno dokumen-
tacijo.

Vloga mora biti do vključno 12. 12. 
2012, v poslovnem času Ministrstva za kul-
turo predložena glavni pisarni na naslov: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
oziroma najkasneje ta dan oddana na po-
šti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti 
z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – 
prijava na javni ciljni razpis: 55. Mednaro-
dna likovna razstava v Benetkah z oznako 
JPR-BB-2013. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti čitljiva navedba vlagatelja: uradni naziv 
in naslov (sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
oddana priporočeno na pošto do vključno 
12. 12. 2012 oziroma tega dne ni bila predlo-
žena v glavni pisarni ministrstva.

Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, 
katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določe-
nih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev 
se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in 
vloge prijavitelja.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. 
Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis 
prispela kot nepopolna in je prijavitelj ne do-
polni v zahtevanem pet dnevnem roku.

Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopol-
njuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev 
oziroma sprememba mora biti označena, na 
katero vlogo se nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepo-
polne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. 
Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od 
vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepo-
polne vloge, obvezno z oznako na ovojnici 
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev 
nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadalj-
njega postopka izločilo vloge:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve 

vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojna strokovna služba za posre-

dovanje informacij in pojasnil: Področje li-
kovne umetnosti: Judita Krivec Dragan, se-
kretarka, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, 
tel. 01/369-59-40.

Uradne ure po telefonu in elektronskih 
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo pripo-
roča, da se predlagatelji z vprašanji glede 
razpisa obrnejo na pristojno strokovno službo 
ministrstva v času od 9. 11. 2012 do 7. 12. 
2012.

12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: 
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v glavni pisarni ministr-
stva (Maistrova 10, 1000 Ljub ljana), kot je 
navedeno v točki 9.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: 
odpiranje vlog se prične 14. 12. 2012. Mini-
strstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvesti-
lo najkasneje 14 dni po zaključku odpiranja 
vlog. Ministrstvo bo izbralo organizatorja po 
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa, in največ 
do vrednosti projekta, določene v razpisu.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 30-11/2012 Ob-4753/12
Na podlagi določb Pravilnika o postopkih 

za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 

– ZIPRS1011) in Sklepa o ustanovitvi Jav-
nega zavoda Mladi zmaji – Centra za ka-
kovostno preživljanje prostega časa otrok 
in mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11) 
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kako-
vostno preživljanje prostega časa otrok in 
mladih, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti 
v Četrtnih mladinskih centrih Javnega 

zavoda Mladi zmaji – Centra za 
kakovostno preživljanje prostega časa 

otrok in mladih, za leto 2013  
(v nadaljevanju: javni razpis)

I. Naziv in sedež naročnika: Javni za-
vod Mladi zmaji – Center za kakovostno 
preživljanje prostega časa otrok in mladih, 
Resljeva 18, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
JZ Mladi zmaji).

II. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo 
mladinske nepridobitne organizacije v Četr-
tnem mladinskem centru Bežigrad (v nada-
ljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladin-
skem centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC 
Črnuče), Četrtnem mladinskem centru Šiška 
(v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem 
mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: 
ČMC Zalog). Vsi četrtni mladinski centri so 
združeni v JZ Mladi zmaji.

Z javnim razpisom želi JZ Mladi zma-
ji omogočiti mladim/uporabnikom ČMC-jev 
v Mestni občini Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL) možnost kvalitetnega in varnega 
preživljanja prostega časa ter mladinskim 
nepridobitnim organizacijam, ki delujejo na 
področju MOL, povezovanje in sodelovanje 
z namenom večje angažiranosti in dosto-
pnosti aktivnosti za mlade/uporabnike četr-
tnih mladinskih centrov.

III. Definicije uporabljenih pojmov
Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju: 

ČMC) so prostori za mlade, kjer le-ti lahko 
pridobivajo informacije, samozavest, social-
ne izkušnje in sklepajo prijateljstva. ČMC-ji 
so varni prostori, v katerem mladi srečajo ra-
zumevajoče in podpirajoče odrasle ter vedo-
željne vrstnike. ČMC-ji ponujajo brezplačne 
ali simbolično plačljive dejavnosti in na raz-
lične načine poskušajo mlade izobraževati, 
spodbujati, soočati z drugačnim in presegati 
lastne omejitve.

V ČMC-jih se izvajajo aktivnosti vsak de-
lovnik oziroma v času dogovora s koordina-
torji ČMC-jev. ČMC-ji so v času šolskega 
leta za mlade odprti med 14. in 19. uro in ob 
sobotah med 10. in 14. uro (razen v času 
šolskih počitnic). V času poletnih šolskih 
počitnic (od 1. 7. do 31. 8. 2013) pa med 
12. in 20. uro. V primeru eno in večdnevnih 
izletov ter taborov se čas izvedbe dejavnosti 
prilagodi delovniku ČMC-ja.

Mladinske nepridobitne organizacije so 
tiste organizacije, ki so registrirane v skladu 
z zakonodajo, ki zagotavlja nepridobitnost, 
ter izvajajo aktivnosti.

Mladi / uporabniki ČMC-jev (v nadaljeva-
nju: udeleženci), so predvidoma osebe med 
9. in 18. letom starosti, ki se izobražujejo, 
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju 
MOL-a.

Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju 
aktivnosti) v ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, 
ČMC Šiška in ČMC Zalog so skupinske pro-
stočasne aktivnosti, ki so namenjene mla-
dim/uporabnikom ČMC-jev, izvajajo pa se 
v njihovem lokalnem okolju.
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IV. Vsebina javnega razpisa
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni raz-

pis za izvajanje aktivnosti v ČMC Bežigrad 
(Vojkova 73, Ljub ljana), ČMC Črnuče (Du-
najska 367, Ljub ljana), ČMC Šiška (Tugo-
merjeva 2, Ljub ljana) in ČMC Zalog (Agro-
kombinatska 2, Ljub ljana).

Aktivnosti se nanašajo na naslednja vse-
binska področja:

a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
d) oblikovanje in vizualne komunikacije,
e) glasba in/ali ples,
f) oblikovanje in izdelava malih uporab-

nih predmetov,
g) nega telesa in ličenje,
h) športne aktivnosti na prostem in/ali 

v dvorani,
i) pogovorne aktivnosti/delavnice,
j) izleti in tabori,
k) ekologija,
l) igre,
m) tehnične delavnice,
n) potopisna predavanja,
o) računalniški tečaji,
p) gospodinjska opravila,
q) specializirane oblike dela z mladimi,
r) specializirane oblike dela s starši/za-

konitimi skrbniki,
z namenom spodbujanja razvoja vse-

življenjskih veščin in krepitve aktivnega in 
odgovornega državljanstva ter ozaveščanja 
mladih/uporabnikov ČMC-jev o naslednjih 
področjih:

– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
V. Osnovni pogoji za prijavo na javni raz-

pis
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlaga-

telji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem 
razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so 
ustanovljene na podlagi zakona v eni od 
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki 
zagotavlja nepridobitnost organizacije:

– društva in zveze društev na podlagi 
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 
– UPB2),

– ustanove na podlagi Zakona o usta-
novah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 
91/05 popr.)

– zavodi na podlagi Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US 
U – I -104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP),

– mladinske organizacije, ki imajo sta-
tus izvajalca programa nacionalnih mladin-
skih organizacij, skladno s petim odstavkom 
21. člena Zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07),

– študentske organizacije, ustanovljene 
na podlagi Zakona o skupnosti študentov 
(Uradni list RS, št. 38/94),

– druge oblike, ki zagotavljajo neprido-
bitnost organizacije (Izpolnjevanje tega po-
goja vlagatelji/izvajalci aktivnosti dokazujejo 
z izpiskom iz sodnega registra oziroma z iz-
piskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, 
ki se ne vpisujejo v sodni register).

Kolikor pravnoorganizacijske oblike, 
ki zagotavlja nepridobitnost organizaci-

je, JZ Mladi zmaji ne bo mogel preveriti 
v javnih evidencah, lahko vlagatelja pozove, 
da predloži ustrezna dokazila.

Do sofinanciranja niso upravičeni vlaga-
telji, ki na dan objave tega javnega raz-
pisa nimajo izpolnjenih vseh pogodbenih 
obveznosti do JZ Mladi zmaji iz preteklega 
javnega razpisa in vlagatelji, ki jim je bila 
v preteklem letu pogodba o sofinanciranju 
prekinjena iz razlogov na strani vlagatelja.

VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem 
razpisu

Na javni razpis se lahko prijavijo le vla-
gatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne 
pogoje:

– posamezni vlagatelji lahko kandidira-
jo z največ dvema vlogama za posamezni 
ČMC (skupaj z največ osmimi vlogami),

– v primeru, da vlagatelj za posamezni 
ČMC vloži več kot dve vlogi, bo JZ Mladi 
zmaji upošteval le prvi dve prispeli vlogi za 
posamezen ČMC, ostale vloge bodo izlo-
čene,

– vsaj en izvajalec aktivnosti, ki bo 
neposredno izvajal aktivnosti, mora pred 
prijavo na javni razpis obvezno obiskati 
ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo. Svoj 
obisk vlagatelji dokazujejo s podpisanim 
potrdilom o obisku izvajalca/ev aktivnosti 
v ČMC-ju (priloga št. 3), ki ga po konča-
nem obisku prejmejo s strani koordinatorja 
ČMC-ja. Potrdilo o obisku ČMC-ja mora 
biti izdano za obisk, opravljen najkasneje 
zadnji delovni dan pred dnevom izteka roka 
za oddajo ponudb (tj. dne 10. 12. 2012). 
Izvajalec aktivnosti, ki je naveden na po-
trdilu o predhodnem obisku ČMC-ja, mora 
biti naveden tudi v prijavnem obrazcu (pri-
loga št. 1),

– vlagatelji oziroma izvajalci aktivnosti se 
zavežejo, da bodo po končani aktivnosti iz-
vedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji 
ČMC-jev,

– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti mo-
rajo predstavljati mladi, predvidoma med 9. 
in 18. letom starosti. Ta pogoj ne velja za 
aktivnost specializirane oblike dela s starši / 
zakonitimi skrbniki,

– vsebina vloge se nanaša na eno od 
vsebinskih razpisnih področij, ki so opre-
deljene v IV. poglavju – Vsebina javnega 
razpisa,

– aktivnost mora biti zaključena najka-
sneje do 31. 12. 2013,

– sodelovanje v aktivnosti je za udele-
žence brezplačno,

– aktivnost se mora izvajati v prostorih 
ČMC-ja, za katerega se vlagatelji prijavljajo 
s posamezno vlogo. Aktivnosti se lahko izje-
moma izvajajo tudi v bližnji okolici ČMC-jev 
oziroma drugje, če to vlagatelji ustrezno ob-
razložijo,

– v primeru uporabe drugih prostorov 
oziroma javnih površin, morajo vlagatelji 
poskrbeti za ustrezno dovoljenje za upora-
bo drugih prostorov oziroma javnih površin, 
kadar je to potrebno in poskrbeti za ustrezno 
varnost udeležencev,

– izbrani vlagatelji bodo morali pred pri-
četkom izvajanja aktivnosti pripraviti pred-
stavitev aktivnosti v ČMC-ju,

– aktivnost se mora izvajati v delovnem 
času posameznega ČMC-ja in sicer:

– v času od 1. 1. do 30. 6. 2013 in 1. 9. 
do 31. 12. 2013, med 14. in 19. uro,

– v času od 1. 7. do 31. 8. 2013, med 
12. in 20. uro in

– ob sobotah od 10. do 14. ure (razen 
v času šolskih počitnic),

oziroma v dogovoru s koordinatorji 
ČMC-jev. V primeru eno in večdnevnih iz-
letov ter taborov je čas izvedbe prilagodljiv,

– vlagatelj mora sam zagotoviti tehnično 
in programsko opremo, ki je potrebna za iz-
vajanje aktivnosti in je ne zagotavlja JZ Mla-
di zmaji. Oprema, ki je na voljo v ČMC-jih, 
je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa 
– Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom in ni predmet sofinanciranja po tem 
razpisu,

– vlagatelji ne morejo pridobiti sredstev 
na tem javnem razpisu, če so za isti pro-
jekt že pridobili sredstva na javnem razpisu 
s strani Urada za mladino MOL za leto 2013. 
JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico preveri-
ti sofinancirane projekte s strani Urada za 
mladino MOL. Dvojno sofinanciranje projek-
ta ni dovoljeno,

– izvajalec aktivnosti ne sme biti pravno-
močno obsojen zaradi kaznivih dejanj zo-
per spolno nedotakljivost in zoper zakonsko 
zvezo, družino in otroke, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku – KZ-1-UPB2 (Ura-
dni list RS, št. 50/12 in naslednji), o čemer 
posamezni izvajalec aktivnosti pri vlagate-
lju poda izjavo in pooblastilo. Priloga mora 
biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani 
vsakega izvajalca aktivnosti posebej (prilo-
ga št. 1/F),

– kolikor izvajalec aktivnosti ni državljan 
Republike Slovenije, mora poleg podpisane 
izjave (priloga št. 1/F) predložiti tudi ustre-
zno dokazilo, izdano v skladu z zakonodajo 
države, katere državljanstvo ima. Dokazilo 
ne sme biti starejše od 90 dni od dneva ob-
jave tega razpisa,

– sklop A (delavnice in izlet-i):
– posamezna aktivnost, ki pomeni ne-

posredno delo z mladimi, se mora izvajati 
vsaj 1 × tedensko po 2 uri oziroma 120 
minut,

– odobrena aktivnost (oziroma sklop 
delavnic) se mora izvesti v minimalnem ob-
segu 10 ur neposrednega dela z mladimi, ali 
v obliki celodnevne aktivnosti,

– posamezna aktivnost mora biti na-
menjena skupini do 15 udeležencev, razen 
v primeru izletov in športnih aktivnosti, pri 
katerih vlagatelj lahko omogoči udeležbo ve-
čjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki 
so namenjene večjemu številu udeležencev, 
mora vlagatelj zagotoviti temu primerno šte-
vilo izvajalcev,

– v primeru izvajanja aktivnosti izven 
ČMC-ja; tabori, adrenalinske aktivnosti, ek-
stremni in rizični športi ipd. morajo vlagatelji 
poskrbeti za osnovno nezgodno zavarova-
nje udeležencev,

– za izlet(e) v tem sklopu se štejejo 
enkratni ali večkratni izleti, ki potekajo v ob-
močju Ljub ljanskega potniškega prometa,

– sklop B (izleti in tabori):
– izleti in tabori morajo potekati izven 

območja Ljub ljanskega potniškega prometa,
– minimalen čas trajanja izleta oziroma 

aktivnosti je več kot 8 ur,
– minimalen čas trajanja tabora je 

5 dni, minimalno število udeležencev na ta-
boru je 10, maksimalno število pa 20 ude-
ležencev,

– na 10 do 14 udeležencev pripadata 
2 izvajalca aktivnosti, ki ju zagotovi vlagatelj 
in soudeležba 1 koordinatorja ČMC-ja, ki ga 
zagotovi JZ Mladi zmaji,

– na 15 do 20 udeležencev pripadajo 
3 izvajalci, ki jih zagotovi vlagatelj aktivnosti 
in soudeležba 2 koordinatorjev ČMC-ja, ki ju 
zagotovi JZ Mladi zmaji,
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– vlagatelj je pred izvedbo izleta in/ali 
tabora dolžan izvesti koordinacijski sestanek 
med izvajalci in koordinatorjem/i ČMC-ja, ki 
se bo(do) udeležili izleta in/ali tabora,

– sklop C; specializirane oblike dela 
z mladimi in/ali specializirane oblike dela 
s starši/zakonitimi skrbniki (delavnice in ta-
bori):

– strokovno vodene oblike dela z mla-
dimi oziroma s starši/zakonitimi skrbniki čez 
celo leto (npr. delavnice) ali v obliki večdnev-
nega tabora, z namenom omogočanja psi-
hosocialne podpore udeležencem, krepitve 
aktivnosti za povečanje kvalitete življenja 
udeležencev in izboljšanje samopodobe ter 
motivacije udeležencev pri reševanju stisk 
in težav itd.,

– če aktivnost poteka v obliki delavnic, 
morajo delavnice potekati (vsaj) 1 × meseč-
no po 2 uri oziroma 120 minut ter najmanj 
6 × in največ 10 × letno. Aktivnost v obliki 
delavnic mora biti namenjena skupini ma-
ksimalno do 14 udeležencev. Delavnice lah-
ko vodita največ dva, za to usposobljena 
izvajalca,

– če aktivnost poteka v obliki tabora, 
mora tabor potekati minimalno 3 dni. Mini-
malno število udeležencev na taboru je 8 in 
maksimalno 16 udeležencev. Tabor morata 
izvesti 2, ustrezno usposobljena izvajalca 
aktivnosti, ob soudeležbi 2 koordinatorjev 
ČMC-jev, ki ju zagotovi JZ Mladi zmaji,

– vlagatelj je pred izvedbo delavnice 
in/ali tabora dolžan izvesti koordinacijski 
sestanek med izvajalci in koordinatorjema 
ČMC-ja, kjer bodo potekale delavnice ozi-
roma, ki se bosta udeležila tabora,

– vlagatelj mora podati izjavo, da je 
v letih od 2010 do 2012 izvedel najmanj 2 
specializirani obliki dela z mladimi in/ali spe-
cializirani obliki dela s starši/zakonitimi skrb-
niki (delavnice in tabori). Izjava mora poleg 
navedbe izvedenih aktivnosti vsebovati tudi 
navedbo kontaktne osebe in kontaktno te-
lefonsko številko osebe, ki bo potrdila nave-
deno referenco. Kolikor je referenca nepre-
verljiva ali neresnična se šteje, da vlagatelj 
ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na jav-
nem razpisu (priloga št. 1/G).

VII. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 

2013 do 31. 12. 2013.
Za delavnice sklopa A zaprošena vre-

dnost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji 
v okviru posamezne vloge ne sme presegati 
1.500,00 EUR. Za delavnice sklopa C za-
prošena vrednost sofinanciranja s strani JZ 
Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne 
sme presegati 2.000,00 EUR. Za tabo-
re sklopa B ali sklopa C zaprošena vre-
dnost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji 
v okviru posamezne vloge ne sme presegati 
3.000,00 EUR.

Davek na dodano vrednost (DDV) je 
upravičen strošek na tem javnem razpisu, 
razen za vlagatelje, ki imajo pravico do od-
bitka vstopnega DDV. Vlagatelj dejstvo, ali 
ima pravico do odbitka vstopnega DDV ali 
ne, potrdi s pisno izjavo, ki je obvezna pri-
loga pogodbe o sofinanciranju aktivnosti. 
V primeru dvoma, si JZ Mladi zmaji pridržuje 
pravico, da od vlagatelja zahteva ustrezno 
potrdilo pristojnega davčnega organa.

Najvišja zaprošena vrednost sofinanci-
ranja za stroške dela v sklopu A in sklopu 
B je 10,32 EUR na uro dejansko opravlje-
nega dela izvajalca aktivnosti. Najvišja za-
prošena vrednost sofinanciranja za stroške 

dela v sklopu C je 32,26 EUR na uro dejan-
sko opravljenega dela izvajalca aktivnosti.

Vlagatelji lahko v okviru posamezne vlo-
ge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih 
stroškov:

– stroškov dela največ dveh izvajalcev 
oziroma večjega števila izvajalcev pri tistih 
aktivnostih, kjer je predvideno večje število 
udeležencev,

– v rubriki stroški dela bo, glede na števi-
lo ur neposrednega dela z udeleženci, upo-
števanih največ do 20 % stroškov dela, ki so 
povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti,

– stroškov materiala, ki ga za izvajanje 
aktivnosti potrebuje izvajalec,

– stroškov najema (tehnične) opreme, ki 
je JZ Mladi zmaji ne zagotavlja in je nujno 
potrebna za izvedbo aktivnosti,

– drugih stroškov, ki so nujno potrebni 
za kvalitetno izvedbo aktivnosti in ki lah-
ko predstavljajo največ 10 % celotne vre-
dnosti finančnega dela vloge,

– delež sofinanciranja mora biti razviden 
v finančnem delu vloge (priloga št. 1),

– vlagatelj krije stroške prevoza, nasta-
nitve, prehrane in druge stroške udeležbe 
koordinatorjev ČMC-jev na aktivnostih ta-
bora in jih lahko vključi v finančni del vloge,

– strošek dela koordinatorjev ČMC-jev 
na taboru krije JZ Mladi zmaji.

Ves nakupljeni material in rekviziti, nave-
deni in uveljavljeni v finančnem delu prijav-
nega obrazca, po končani aktivnosti osta-
nejo v lasti ČMC-jev, kjer se je aktivnost 
izvajala.

Sofinanciranje stroškov, ki niso neposre-
dno povezani z izvajanjem aktivnosti, za 
katero se vlagatelji prijavljajo na javni razpis, 
ni mogoče.

Kot dokazilo o nastanku stroška je po-
trebno predložiti kopije računov, ki se glasijo 
na vlagatelja in predstavljajo obveznosti, na-
stale v upravičenem obdobju v višini celotne 
vrednosti prijavljene aktivnosti. Če JZ Mladi 
zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga 
je uveljavil kot strošek v tem javnem razpi-
su, uveljavil še v katerem drugem projektu, 
preneha obveznost JZ Mladi zmaji do pre-
jemnika sredstev. Prejemnik sredstev pa bo 
moral že prejeta sredstva vrniti na račun JZ 
Mladi zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi.

V primeru, da vlagatelj stroška iz računa 
ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, 
v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem 
deležu uveljavlja strošek iz računa.

Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi 
zmaji ob pregledu zahtevka za izplačilo ne 
ugotovi neposredne povezave med nastan-
kom stroška in izvedbo aktivnosti oziroma 
ugotovi, da nastali stroški niso neposredno 
povezani z izvedbo aktivnosti, lahko JZ Mla-
di zmaji od prejemnika sredstev zahteva 
dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo 
nastanek stroška za izvedbo aktivnosti. Če 
iz predloženih pojasnil ali izjave neposredna 
povezava ni razvidna oziroma, če vlagatelj 
ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanci-
ranje tega stroška zavrne.

O vsakršni spremembi tekoče aktivnosti, 
ki je predmet sofinanciranja, je potrebno ta-
koj, najkasneje pa v roku 15 dni od nastanka 
spremembe, pisno obvestiti JZ Mladi zmaji. 
Zamenjava izvajalcev aktivnosti, navedenih 
v prijavi na javni razpis, je, ne glede na fazo, 
v kateri je izvajanje aktivnosti, mogoča samo 
po predhodnem pisnem soglasju JZ Mladi 
zmaji in predložitvi izpolnjenega obrazca iz-
java in pooblastilo (priloga št. 1/F).
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VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, 

navedene v razpisni dokumentaciji javnega 
razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj 
navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri oce-
njevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj 
največ 59 točk.

Izpolnjevanje meril številka 2, 5, 7, 8 
in 11 je lahko ocenjeno s točkami od 1 
do 3, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje 
merila, 3 pa popolno izpolnjevanje. Izpol-
njevanje meril številka 1, 3, 4, 6 in 10 je 
lahko ocenjeno s točkami od 1 do 5, pri če-
mer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 5 pa 
popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril 
številka 12 je lahko ocenjeno s točkami od 
1 do 9, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje 
merila, 9 pa popolno izpolnjevanje. Izpol-
njevanje meril številka 9 je lahko ocenjeno 
s točkami od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 
neizpolnjevanje merila,10 pa popolno iz-
polnjevanje.

Merila za izbor vlog so naslednja:

I. Vsebinska merila:
1. Ustreznost referenc izvajalca 

1 točka Izvajalca nimata ustreznih referenc za izvajanje aktivnosti.

3 točke Izvajalca imata delno ustrezne reference za izvajanje aktivnosti.

5 točk Izvajalca imata ustrezne reference za izvajanje aktivnosti.

2. Ustreznost aktivnosti z enim od vsebinskih razpisnih področij 

1 točka Aktivnost ni v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij.

3 točke Aktivnost je popolnoma v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij.

3. Skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti 

1 točka Cilji niso v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.

3 točke Cilji so delno v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.

5 točk Cilji so popolnoma v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.

4. Primernost časovnega načrtovanja aktivnosti

1 točka Časovno načrtovanje ne zagotavlja kakovostne izvedbe načrtovane aktivnosti.

3 točke Časovno načrtovanje delno zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.

5 točk Časovno načrtovanje popolnoma zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.

5. Ustreznost načina evalvacije aktivnosti

1 točka Neustrezen način evalviranja. 

2 točki Delno ustrezen način evalviranja.

3 točke Popolnoma ustrezen način evalviranja.

6. Skladnost aktivnosti s potrebami ČMC-ja

1 točka Aktivnost ni skladna s potrebami ČMC-ja. 

2 točki Aktivnost je v manjši meri skladna s potrebami ČMC-ja. 

3 točke Aktivnost je polovično skladna s potrebami ČMC-ja. 

4 točke Aktivnost je v večji meri skladna s potrebami ČMC-ja. 

5 točk Aktivnost je popolnoma skladna s potrebami ČMC-ja.

7. Varnost – kako organizator poskrbi za varnost udeležencev na aktivnostih izven ČMC-jev

1 točka Za varnost ni poskrbljeno. 

3 točke Za varnost je poskrbljeno.
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II. Finančna merila:
8. Razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti

1 točka Iz tabele ni razviden namen porabe sredstev aktivnosti.

2 točki Iz tabele je delno razviden namen porabe sredstev aktivnosti.

3 točke Iz tabele je popolnoma razviden namen porabe sredstev aktivnosti.

9. Realnost ocenjene celotne vrednosti aktivnosti

1 točka Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena izrazito preveč ali premalo glede na primerljive aktivnosti. 

3 točke Celotna vrednost aktivnosti je v manjšem delu ocenjena glede na primerljive aktivnosti.

5 točk Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena delno preveč ali premalo glede na primerljive aktivnosti.

7 točk Celotna vrednost aktivnosti je v večjem delu ocenjena v okviru ostalih primerljivih aktivnosti.

10 točk Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena v okviru ostalih primerljivih aktivnosti.

10. Realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk za aktivnosti

1 točka Vse posamezne finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj 
aktivnosti.

2 točki Večina posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj 
aktivnosti.

3 točke Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo/ polovica finančnih postavk je ocenjenih preveč 
ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.

4 točke Nekaj posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj 
aktivnosti.

5 točk Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.

11. Skladnost odhodkov glede na načrtovano aktivnost

1 točka Nobena od posameznih postavk odhodkov ne odraža dejanskih stroškov vseh aktivnosti in samo naštetih aktivnosti. 

2 točki Večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške vseh aktivnosti in samo naštetih aktivnosti.

3 točke Vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške vseh aktivnosti in samo naštetih aktivnosti.

12. Predvidena višina sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji

1 točka Predvideva se do 100 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

3 točke Predvideva se do 90 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

5 točk Predvideva se do 80 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

7 točk Predvideva se do 70 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

9 točk Predvideva se do 60 ali manj % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

Pogoja za sofinanciranje mladinskih ak-
tivnosti v ČMC-ju v letu 2013 sta:

– pridobitev najmanj 32 skupnih točk 
v okviru meril in

– pridobitev najmanj 2 točk pri merilih 5, 
8, 10, in 11. ter 3 točk pri merilih 1, 2, 3, 4, 
6, 7 in 9.

Kolikor vlagatelj kumulativno izpolnjuje 
zgoraj navedena pogoja, bo višina sofinan-
ciranja odvisna od prejetih točk in števila 
vlagateljev, po naslednjem ključu:

Št. zbranih točk Predviden odstotek financiranja  
od višine zahtevanih sredstev

32 50 %
33-35 60 %
36-41 70 %
42-47 80 %
48-53 90 %
54-59 100 %
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Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh 
popolnih vlog, na podlagi meril iz tega po-
glavja, števila vlog na javni razpis in višine 
razpoložljivih sredstev, bodo izmed prispelih 
vlog v sofinanciranje izbrane vloge tistih vla-
gateljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po 
merilih dosegle višje število točk.

Kolikor je več vlog ocenjenih z enakim 
številom točk, sredstev pa ni dovolj za so-
financiranje vseh vlog, bo JZ Mladi zmaji 
vlagatelje, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, 
izmed njih izbral z žrebom. O žrebu se vodi 
zapisnik.

Pritožba na merila za ocenjevanje ak-
tivnosti iz tega javnega razpisa ni mogoča.

IX. Sestava vloge
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec za leto 2013 (priloga 

št. 1).
2. Potrdilo o obisku ČMC-ja, kjer se bodo 

izvajale aktivnosti (priloga št. 3).
3. Druge obvezne priloge iz prijavnega 

obrazca.
Zakon o dostopu do informacij javnega 

značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 
117/06 – ZDavP-2 – v nadaljevanju ZDIJZ) 
informacijo javnega značaja opredeljuje kot: 
»Informacija javnega značaja je informacija, 
ki izvira iz delovnega področja organa, na-
haja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dos-
jeja, registra, evidence ali dokumentarnega 
gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je 
organ sam izdelal, v sodelovanju z drugim 
organom, ali pridobil od drugih oseb«.

Vlagatelje na javni razpis opozarjamo, 
naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo 
zaupni podatki, posebej označijo kot po-
slovno tajnost. Deli vloge, ki ne bodo pose-
bej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob 
morebitni zahtevi za vpogled s strani drugih 
vlagateljev, posredovani v pregled ob upo-
števanju določb ZDIJZ.

X. Okvirna višina sredstev in rok porabe 
dodeljenih sredstev

Okvirna višina sredstev, namenjenih so-
financiranju mladinskih aktivnosti za leto 
2013, znaša 55.000,00 EUR. JZ Mladi zma-
ji si pridržuje pravico do spremembe viši-
ne sredstev v primeru, da se razpoložljiva 
sredstva spremenijo v postopku sprejema-
nja oziroma spreminjanja finančnega načrta 
JZ Mladi zmaji.

Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo 
biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva 
in bodo z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo, 
morajo oddati:

– prvo poročilo in zahtevek za izplači-
lo najkasneje do 15. 6. 2013 oziroma do 
15. 8. 2013,

– drugo poročilo in končni zahtevek za 
izplačilo najkasneje do 15. 10. 2013,

– končno poročilo najkasneje do 31. 1. 
2014.

XI. Rok za oddajo vlog in način predlo-
žitve

Rok za oddajo vlog je 11. 12. 2012. Na-
slov za oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji, Re-
sljeva 18, 1000 Ljub ljana.

Posamezna vloga mora biti poslana pri-
poročeno v zaprti ovojnici in z obvezno na-
vedbo ČMC-ja, v katerem se bo izvajala 
aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki:

»Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-

den polni naziv in naslov vlagatelja. V pri-

meru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora 
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti 
z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem 
poglavju besedila javnega razpisa.

Primer naslovne strani ovojnice (slika je 
simbolična):

 
 
 
 
 
 
 
 
Primer hrbtne strani ovojnice (slika je simbolična): 
 
 

 
 

         polni naziv in naslov vlagatelja 

„Ne odpiraj – vloga:  
ČMC _________« 
                       
 
 
 

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI 
Resljeva 18 
 

1000  LJUBLJANA 
 
 

Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane 
na pošto zadnji dan razpisnega roka ali 
osebno predložene do zadnjega dne raz-
pisnega roka med 9. in 12. uro na sedežu 
JZ Mladi zmaji, bodo štele za prepozne in 
bodo kot take zavržene. JZ Mladi zmaji bo 
prepozne vloge neodprte vrnil pošiljateljem.

Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog 
za dodelitev sredstev mora vsaka vloga iz-
polnjevati naslednje pogoje, da bo štela kot 
formalno popolna:

– vloga mora biti poslana v roku in na 
način, ki je določen v tem poglavju besedila 
razpisa javnega razpisa,

– vsebovati mora pravilno izpolnjen pri-
javni obrazec javnega razpisa za leto 2013,

– vlogi morajo biti priložena obvezna do-
kazila in druge priloge, ki jih zahteva ta raz-
pisna dokumentacija.

XII. Datum odpiranja in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 

v prostorih JZ Mladi zmaji po poteku roka 
za oddajo vlog.

Odpiranje vlog bo 13. 12. 2012. Kolikor 
se zaradi velikega števila prejetih vlog od-
piranje ne bo zaključilo isti dan, se bo na-
daljevalo naslednji delovni dan. Odpiranje 
vlog ni javno.

Na odpiranju bo razpisna komisija ugo-
tovila pravočasnost, upravičenost in popol-
nost vloge glede na to, če so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti (formalna popol-
nost).

Na podlagi ugotovitve razpisne komisi-
je, da je pravočasna vloga upravičenega 
vlagatelja formalno nepopolna, bo razpisna 
komisija pozvala vlagatelja, da jo dopolni 
v treh dneh od prejema poziva k dopolni-
tvi. V primeru nepravočasne ali nepopolne 
dopolnitve, bo vloga izločena iz postopka 
javnega razpisa.
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Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane 
na pošti zadnji dan roka za dopolnitev ali 
osebno predložene do zadnjega dne v času 
med 9. in 12. uro na sedežu JZ Mladi zmaji, 
bodo štele za prepozne in bodo zavržene.

Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če 
jo bo podal upravičeni vlagatelj do predpi-
sanega roka za oddajo vlog na javni razpis, 
skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je 
navedena v IX. poglavju razpisa – Sestava 
vloge.

XIII. Odločanje v postopku in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije 
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
na razpisanem področju s sklepom odločil 
direktor JZ Mladi zmaji, v roku 60 dni od da-
tuma zaključka odpiranja vlog, o pritožbi zo-
per ta sklep, pa Svet zavoda JZ Mladi zmaji.

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

ki je določen v XI. točki javnega razpisa – 
Rok za oddajo vlog in način predložitve,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije za razpisno 
področje

– ki ne bodo dopolnjene v roku za do-
polnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnje-

vali osnovnih in posebnih pogojev, določe-
nih v besedilu javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije,

– ki na podlagi ocenjevanja razpisne ko-
misije ne bodo dosegle zadostnega števila 
točk, da bi se uvrstile v sofinanciranje.

XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega razpi-

sa obsega:
– Besedilo javnega razpisa.
– Prijavni obrazec za leto 2013 (priloga 

št. 1).
– Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe 

aktivnosti v ČMC-ju XXXX JZ Mladi zmaji za 
leto 2013 (priloga št. 2).

– Potrdilo o obisku v ČMC-ja (potrdilo se 
pridobi pri koordinatorjih ČMC-jev) (priloga 
št. 3).

– Prvo in drugo delno poročilo za leto 
2013 (priloga št. 4).

– Končno poročilo za leto 2013 (priloga 
št. 5).

Razpisno dokumentacijo lahko vlaga-
telj do izteka razpisnega roka prevzame na 
Upravi JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 
Ljub ljana (pritličje levo), vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro. Vsa dokumentacija, bese-
dilo javnega razpisa in obrazci so objavljeni 
tudi na spletni strani JZ Mladi zmaji, www.
mladizmaji.si in na spletni strani MOL: www.
ljubljana.si.

XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom

Dodatne informacije o javnem razpisu 
so zainteresiranim na voljo pri koordinator-
jih posameznih ČMC-jev, po telefonu vsak 
delovni dan od 15. do 18. ure ali po e-pošti:

ČMC Bežigrad
Katja Žugman 051/659-025,
Sandra Smiljanič 051/659-030,
cmcbezigrad@mladizmaji.si,
http://bezigrad.mladizmaji.si.
ČMC Črnuče
Aleš Susman 051/659-026,
Maja Majcen 051/659-029,
cmccrnuce@mladizmaji.si,
http://crnuce.mladizmaji.si.

ČMC Šiška
Mateja Maver 051/659-028,
Ana Marinčič 051/659-027,
cmcsiska@mladizmaji.si,
http://siska.mladizmaj.si.
ČMC Zalog
Doris Novak 051/659-023,
Marko Taljan 051/659-024,
cmczalog@mladizmaji.si,
http://zalog.mladizmaji.si.
Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik 

od 9. do 14. ure)
Vanja Krmelj 01/306 40 64,
info@mladizmaji.si.
Informativni dan, na katerem bo pred-

stavljeno delovanje JZ Mladi zmaji in po-
sameznih ČMC-jev ter na katerem bodo 
vlagatelji lahko pridobili dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom, bo v prostorih 
Uprave JZ Mladi zmaji (pritličje levo), Re-
sljeva 18, Ljub ljana, dne 20. 11. 2012, ob 
10. uri. Svojo udeležbo na informativnem 
dnevu je potrebno predhodno potrditi na 
e-naslov: info@mladizmaji.si, najkasneje 
do 19. 11. 2012.

Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izva-
jalcem aktivnosti v ČMC-jih:

– mini glasbeni stolp,
– LCD projektor,
– stacionarni računalnik,
– prenosni računalnik,
– 8 – kanalna mešalna miza z USB pri-

klopom,
– 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika,
– 2 visoko kakovostna mikrofona,
– električne grelne plošče,
– TV sprejemnik (ČMC Bežigrad, ČMC 

Črnuče, ČMC Šiška),
– DVD predvajalnik (ČMC Bežigrad, 

ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– električni žar (ČMC Bežigrad, ČMC Čr-

nuče, ČMC Zalog),
– kombinirana kuhinjska pečica (ČMC 

Črnuče),
– mini goli (ČMC Črnuče),
– stepalnik (ČMC Črnuče),
– palični mešalnik (ČMC Šiška),
– indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška),
– kuhinjska pečica (ČMC Šiška),
– električne klaviature (ČMC Zalog),
– akustična kitara (ČMC Bežigrad).

Javni zavod Mladi zmaji –  
Center za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok in mladih

 Ob-4766/12
Na podlagi
– Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12);
– Zakona o izvrševanju proračunov Re-

publike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ura-
dni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C 
in 37/12);

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS10),

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

– Zakona o izenačevanju možnosti inva-
lidov (Uradni list RS, št. 94/10)

– Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo);

– Zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list 
RS, št. 30/06);

– Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 89/07 in 21/12)

– Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 114/06 – ZUTPGD, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZSVarPre – A in 40/11 – ZUPJS-A)

– Sklepa ministra za delo, družino in so-
cialne zadeve št. 110-3/2012/4 z dne 16. 10. 
2012

– Pogodbe, sklenjene med Ministr-
stvom za delo, družino in socialne za-
deve in Zavodom RS za zaposlovanje 
št. 1107-4/2012/1-1757 z dne 18. 10. 2012 
o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov osebne asistence z dne 29. 10. 
2012

Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
delodajalcem za izvedbo programa 

»Asistentka/Asistent bom II«  
za obdobje 2013–2014

1. Naziv proračunskega uporabnika, ki 
dodeljuje sredstva: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta 
IX/6, p. p. 2962, 1001 Ljub ljana (v nadalje-
vanju: Zavod).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje programov osebne asistence v obliki 
subvencioniranja delovnih mest osebnih asi-
stentov v invalidskih in humanitarnih orga-
nizacijah in društvih, ki na dan objave tega 
javnega razpisa izvajajo dejavnost osebne 
asistence, v obdobju 2013–2014 (v nadalj-
njem besedilu: program »Asistentka/Asi-
stent bom II«).

Za namene tega javnega razpisa je 
osebna asistenca opredeljena kot pomoč 
uporabnikom – invalidom, ki zaradi invali-
dnosti potrebujejo:

– pomoč pri osebni negi in drugo podob-
no osebno pomoč, razen pomoči pri stori-
tvah, ki izhajajo iz predpisov, s katerimi je 
urejeno izvrševanje zdravstvene dejavnosti;

– pomoč v gospodinjstvu, ki ne presega 
pomoči uporabniku;

– pomoč pri spremstvu na delovnem me-
stu, v izobraževalnem procesu in pri vključe-
vanju v okolje.

Zaposlitev1 osebe na delovnem mestu 
osebne asistentke oziroma asistenta mora 
biti izvedena za polni delovni čas 40 ur te-
densko oziroma v skladu z odločbo o invali-
dnosti v program vključene osebe.2

Subvencioniranje delovnih mest tega 
javnega razpisa se financira iz sredstev za 
izenačevanje možnosti invalidov in je časov-
no omejena na obdobje trajanja programa, 
vendar največ do 31. 12. 2014.

Projekt je delodajalec v vlogi nosilca pro-
jekta, katerega vloga je sprejeta na podlagi 
tega javnega razpisa z vsemi svojimi regi-

1 Kot zaposlitev se šteje vsaka zaposlitev, 
za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v 
skladu z veljavnim Zakonom o delovnih raz-
merjih.

2 Kot invalidi se štejejo osebe po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. 
l. RS, št. 109/06 – UPB4, 112/06 – odl. US, 
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – 
ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 
– ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIZ), 3. členu 
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlo-
vanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB2), 
podrobno pa so našteti v 3. členu Navodil za 
izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za 
invalide (Ur. l. RS, št. 10/05 in 43/05).
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striranimi enotami in z vsemi udeleženci, 
zaposlenimi na subvencioniranih delovnih 
mestih, s katerim Zavod sklene pogodbo 
o izvedbi projekta v okviru programa »Asi-
stentka/Asistent bom II«.

3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izenačevanje 

možnosti invalidov in spodbujanje delovne 
in socialne vključenosti brezposelnih oseb 
s pomočjo subvencije za zaposlitev na de-
lovnih mestih pri izvajanju osebne asisten-
ce.

Cilj javnega razpisa je pomoč invalidom 
pri zagotavljanju njihove večje vključenosti 
na vseh področjih življenja in omogočanje 
zaposlitve približno 270 v program vklju-
čenih oseb na subvencioniranih delovnih 
mestih pri izvajanju osebne asistence, in 
sicer za obdobje trajanja programa s polnim 
oziroma s krajšim delovnim časom v skladu 
z odločbo o invalidnosti vključene osebe.

4. Oblika pomoči
Pomoč se izvaja v obliki subvencionira-

nja delovnih mest osebnih asistentk in asi-
stentov pri izvajalcih osebne asistence, ki 
te storitve ne izvajajo kot tržno dejavnost, in 
ne predstavlja državne pomoči.

5. Ciljna skupina oseb
Na subvencioniranih delovnih mestih se 

v okviru programa lahko zaposlijo:
a. osebe, ki že opravljajo naloge osebne 

asistentke oziroma osebnega asistenta na 
podlagi Javnega povabila delodajalcem za 
izvedbo projekta v okviru programa »Asi-
stentka/Asistent bom« z dne 22. 4. 2011 in

b. osebe, prijavljene v evidenci brezpo-
selnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

6. Pogoji za oddajo vloge na javni razpis
Vlogo lahko odda delodajalec, ki izvaja 

osebno asistenco, izpolnjuje pogoje tega 
javnega razpisa in ki bo za izvajanje pro-
grama osebne asistence zaposlil osebo, do-
ločeno s tem javnim razpisom.

Sklop A:
Je namenjen ohranitvi delovnih mest. Za 

ta sklop lahko vlagatelj predloži eno vlogo 
za izvajanje programa za tista delovna me-
sta, na katerih se dejavnost osebne asisten-
ce na dan objave javnega razpisa dejansko 
izvaja skladno z Javnim povabilom Zavoda 
za izvedbo projekta v okviru programa »Asi-
stentka/Asistent bom«, z dne 22. 4. 2011.

Sklop B:
Je namenjen sofinanciranju odpiranja 

novih delovnih mest pri izvajalcih osebne 
asistence. Za ta sklop lahko vlagatelj predlo-
ži eno vlogo za največ tri nove zaposlitve 
na delovnem mestu osebne asistentke ozi-
roma asistenta, ki niso oziroma ne bodo 
subvencionirana iz drugih sredstev aktivne 
politike zaposlovanja in na katerih bo za-
poslil brezposelne osebe iz ciljne skupine 
javnega razpisa.

6.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
vlagatelj tako za sklop A kot sklop B:

1. je registriran za opravljanje dejavno-
sti in ima status invalidske ali humanitarne 
organizacije3 oziroma društvo, ki je v skladu 
z Zakonom o društvih ustanovljeno in or-
ganizirano kot prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje;

3 Za namen tega javnega razpisa se kot 
poslovni subjekti, registrirani za opravljanje 
dejavnosti, štejejo poslovni subjekti, ki so  v 
poslovnem registru Slovenije vpisani na pod-
lagi vpisa v register invalidskih organizacij ali 
v razvid humanitarnih organizacij, ki ju vodi 
pristojno ministrstvo.

2. do Zavoda nima neporavnanih obve-
znosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne 
politike zaposlovanja;

3. v zadnjih štiriindvajsetih mesecih pred 
oddajo vloge na ta javni razpis ni kršil po-
godbenih obveznosti pri izvajanju progra-
mov aktivne politike zaposlovanja, ki se na-
našajo na vsebino programov ali nenamen-
sko porabo sredstev;

4. ni v postopku prenehanja, izbrisa iz 
registra društev ali postopku izbrisa iz regi-
stra invalidskih ali humanitarnih organizacij;

5. ima poravnane vse davke in druge ob-
vezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle 
do vključno zadnjega dne v mesecu pred 
oddajo vloge na ta javni razpis;4

6. poda izjavo, da je v zadnjih šestih 
mesecih zaposlenim izplačeval plače in pri-
spevke za obvezna socialna zavarovanja 
v zakonsko določenih in/ali pogodbeno do-
govorjenih rokih;

7. bo zagotovil, da višina vseh preje-
tih javnih sredstev ne bo presegla skupnih 
stroškov subvencionirane zaposlitve na de-
lovnem mestu osebne asistentke oziroma 
asistenta, ki zajemajo dejansko izplačane 
neto plače, obvezne prispevke iz plače (pri-
spevki delojemalca), akontacijo dohodnine 
in obvezne prispevke na plačo (prispevki 
delodajalca);

8. bo zagotovil, da se vloga ne nanaša 
na subvencioniranje delovnega mesta za 
izvajanje osebne asistence za uporabnico 
oziroma uporabnika, katerega osebna asi-
stenca je predmet storitev institucionalnega 
varstva ali pomoči na domu v obsegu te 
pomoči;

9. poda izjavo, da sprejema vse ostale 
pogoje in kriterije, določene v tem javnem 
razpisu.

10. ne posluje v sektorju S. 13 – država;5
11. ne bo zaposlil oseb/e v dejavnosti 

N78 – Zaposlitvene dejavnosti.6

6.2 Dodatni pogoji
Za sklop A mora vlagatelj poleg splošnih 

izpolnjevati še dodaten pogoj:
– da na dan objave tega javnega razpisa 

izvaja projekt v okviru programa »Asistent-
ka/Asistent bom« na podlagi javnega pova-
bila Zavoda, objavljenega na spletni strani 
Zavoda dne 22. 4. 2011.

Za sklop B mora vlagatelj poleg splošnih 
izpolnjevati še dodaten pogoj:

– da na dan objave tega javnega razpi-
sa izvaja projekt v okviru programa »Asi-
stentka/Asistent bom« na podlagi javnega 
povabila Zavoda z dne 22. 4. 2011, v okviru 
katerega ima sklenjeno pogodbo/e za sub-
vencioniranje največ petih delovnih mest, 
na katerih so dejansko zaposlene v program 
vključene osebe ali

– izvaja dejavnost osebne asistence, ki 
ni subvencionirana s sredstvi Aktivne politi-
ke zaposlovanja ali

– izvaja program osebne asistence, ki je 
strokovno verificiran s strani Socialne zbor-
nice Slovenije, kot javni socialno varstveni 
program osebne asistence.

Izpolnjevanje pogojev vlagatelj potrjuje 
z izjavami, ki so obvezen sestavni del vlo-
ge (Obrazec št. 2: Vloga za izvedbo pro-

4 Primer: V zvezi z vlogo, prispelo (evi-
dentirano) na OS ZRSZ dne 15. 11. 2012, bo 
Zavod izpolnitev tega pogoja preverjal na dan  
31. 10. 2012.

5 Standardna klasifikacija institucionalnih 
sektorjev (SKIS).

6 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD).

grama »Asistentka/Asistent bom II«, skupaj 
z izjavami št. 1, št. 2, in št. 3 tega javnega 
razpisa).

Vlagatelj s podpisom izjave poda soglas-
je, da Zavod preveri v uradnih evidencah 
državnih organov in nosilcev javnih poobla-
stil izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na 
tem javnem razpisu.

Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal 
na dan prispetja vloge na javni razpis, razen 
splošnega pogoja iz 5. točke, ki ga prever-
ja na zadnji dan meseca pred mesecem, 
v katerem je bil evidentiran prejem vloge 
na Zavodu.

Zavod bo podatke iz uradnih evidenc 
pridobil v času obravnave vloge po uradni 
dolžnosti. Podatke o plačilu davkov in dru-
gih obveznih dajatev v Republiki Sloveniji 
bo pridobil od Davčnega urada Republike 
Slovenije.

Navajanje neresničnih podatkov ima za 
posledico materialno in kazensko odgovor-
nost vlagatelja.

7. Rok za oddajo vlog ter način predlo-
žitve vlog

Vloge za izvedbo programa se za sklop 
A in za sklop B predloži ločeno, v različnih 
pisemskih ovojnicah, do izteka roka, določe-
nega za prispetje vlog.

Kot pravočasne se bodo upoštevale 
vloge, ki bodo prispele v vložišče Central-
ne službe Zavoda do roka, ki je določen 
za predložitev vlog, in sicer:

1. rok: 23. 11. 2012 do 12. ure (sklop A)
2. rok: 30. 11. 2012 do 12. ure (sklop B)
Vloge, ki bodo na posamezen sklop pri-

spele po roku iz prejšnjega odstavka, dolo-
čenem za njihovo prispetje, bodo neodprte 
vrnjene vlagateljem.

Vloge morajo biti oddane osebno v glav-
no pisarno Centralne službe Zavoda RS za 
zaposlovanje ali po pošti na naslov: Zavod 
RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta 
IX/6, 1001 Ljub ljana. Oddane morajo biti 
v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo 
prilepljen izpolnjen Obrazec št. 2: »Oprema 
vloge« iz razpisne dokumentacije oziroma 
naj bodo na pisemski ovojnici jasno razvidni 
podatki o nazivu javnega razpisa, nazivu 
delodajalca in označba, da gre za vlogo, 
ter označba sklopa, na katerega se vloga 
nanaša.

Nepravilno izpolnjene in označene vloge 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Zavod za 
vloge, oddane po pošti, ne odgovarja.

Oddaja vloge pomeni, da delodajalec 
soglaša z vsemi pogoji in z določili javne-
ga razpisa ter sprejema in v celoti sogla-
ša z vzorcem Pogodbe o izvedbi progra-
ma »Asistentka/Asistent bom II«, ki je tudi 
sestavni del razpisne dokumentacije, zato 
parafiranega vzorca pogodbe o izvedbi pro-
grama vlogi ni potrebno priložiti.

Vloga mora biti ustrezno označena 
(Obrazec št. 1: Oprema vloge) in mora vse-
bovati v celoti izpolnjen:

– Obrazec št. 2: Vloga za izvedbo pro-
grama »Asistentka/Asistent bom II« z iz-
javami:

– Izjava št. 1: Splošna izjava
– Izjava št. 2: Tržnost storitev osebne 

asistence
– Izjava št. 3: Izjava o izvajanju dejavno-

sti osebne asistence
– Obrazec št. 3: Vsebina programa 

osebne asistence.
Za formalno popolno vlogo se šteje vlo-

ga, vložena v zaprto in pravilno označe-
no pisemsko ovojnico, poslana po pošti 
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ali osebno oddana v glavno pisarno Cen-
tralne službe Zavoda in ki vsebuje v celo-
ti izpolnjeno dokumentacijo iz prejšnjega 
odstavka.

Vsak obrazec mora biti opremljen s pod-
pisom odgovorne osebe in z žigom. Če de-
lodajalec z žigom ne posluje, podpisu doda 
navedbo: »Ne poslujemo z žigom«.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh sestavin, zahtevanih v tem jav-
nem razpisu in v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj, ki bo oddal nepopolno ali nera-
zumljivo vlogo, bo v roku 8 dni od obravna-
ve vloge pozvan k njeni dopolnitvi oziroma 
pojasnitvi.

Dopolnitev vloge se ne sme spreminjati 
v delih, ki bi lahko vplivali na višino upravi-
čenih stroškov (število predlaganih subven-
cioniranih delovnih mest) in delov, ki bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede 
na ostale vlagatelje.

Dopolnitev vloge mora biti oddana v za-
prti pisemski ovojnici, na kateri naj bo prile-
pljen izpolnjen Obrazec št. 2: Oprema vloge 
iz razpisne dokumentacije oziroma naj bodo 
na pisemski ovojnici jasno razvidni podatki 
o nazivu javnega razpisa, nazivu delodajal-
ca in označba, da gre za vlogo, ter označba 
sklopa, na katerega se vloga nanaša.

8. Merila za ocenjevanje prejetih vlog
Sklop A:
Osnovni kriterij za sprejem vloge je pra-

vočasna in formalno popolna vloga, ki bo 
izpolnjevala splošne in dodatne pogoje, ki 
bo v celoti skladna z določili javnega razpisa 
ter bo po merilih glede na vsebino programa 
osebne asistence dosegla 50 točk.

MERILA  Število točk

I. Osnovno merilo za ocenjevanje vlog je:

1. Vsebina programa osebne asistence je skladna z zahtevami javnega razpisa:
– Vsebina programa je v celoti skladna z zahtevami javnega razpisa.
– Vsebina programa ni v celoti skladna z zahtevami javnega razpisa.

50 točk
0 točk

II. V primeru večjega števila predloženih vlog od razpoložljivih sredstev, se pri ocenjevanju upoštevajo dodatna merila za sprejem 
vlog:

2. Program osebne asistence se v pretežnem delu izvaja:
– V nepretrganem trajanju 8 ur oziroma 4 ur v primeru zaposlitvi invalida z odločbo o preostali delovni 
zmožnosti, v dopoldanskem času.
– V nepretrganem trajanju 8 ur oziroma 4 ur v primeru zaposlitvi invalida z odločbo o preostali delovni 
zmožnosti, v popoldanskem času.
– V neenakomerno razporejenem delovnem času (s prekinitvami).

10 točk

5 točk
0 točk

3. Vlagatelj ima sprejet interni akt o izvajanju osebne asistence, ki vključuje postopek za razreševanje 
sporov med osebo, ki izvaja osebno asistenco, in uporabnikom:
– Da.
– Ne.

5 točk
0 točk

4. Vlagatelj izvaja interno evalvacijo programa osebne asistence:
– Da.
– Ne.

5 točk
0 točk

5. Vlagatelj ima že zaposlenega strokovnega vodjo osebne asistence, ki je strokovni delavec po 69. členu 
Zakona o socialnem varstvu:
– Da.
– Ne.

10 točk
0 točk

6. Vlagatelj ima v program osebne asistence vključene prostovoljce:
– Da, redno.
– Da, vendar ne kontinuirano.
– Ne.

10 točk
5 točk
0 točk

Minimalno število točk, da se vloga sprejme (I.): 50

Dodatno število točk (II.): 40

Maksimalno število točk (I. in II.): 90
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Sklop B:
V primeru, da na podlagi vlog, sprejetih 

za sklop A, sredstva tega javnega razpisa 
ne bodo razdeljena v celoti, bodo za sklop 
B izbrane pravočasne in formalno popolne 
vloge, ki bodo izpolnjevale splošne in do-
datne pogoje, ter bodo po merilih glede na 
vsebino programa osebne asistence dose-
gle 50 točk.

MERILA  Število točk

I. Osnovno merilo za ocenjevanje vlog je:

1. Vsebina programa osebne asistence je skladna z zahtevami javnega razpisa:
– Vsebina programa je v celoti skladna z zahtevami javnega razpisa
– Vsebina programa ni v celoti skladna z zahtevami javnega razpisa

50 točk
0 točk

II. V primeru večjega števila predloženih vlog od razpoložljivih sredstev, se pri ocenjevanju upoštevajo dodatna merila za sprejem 
vlog:

2. Program osebne asistence se v pretežnem delu izvaja:
– V nepretrganem trajanju 8 ur oziroma 4 ur v primeru zaposlitvi invalida z odločbo o preostali delovni 

zmožnosti, v dopoldanskem času.
– V nepretrganem trajanju 8 ur oziroma 4 ur v primeru zaposlitvi invalida z odločbo o preostali delovni 

zmožnosti, v popoldanskem času.
– V neenakomerno razporejenem delovnem času (s prekinitvami).

10 točk

5 točk
0 točk

3. Vlagatelj ima sprejet interni akt o izvajanju osebne asistence, ki vključuje postopek za razreševanje 
sporov med osebo, ki izvaja osebno asistenco, in uporabnikom:

– Da.
– Ne.

5 točk
0 točk

4. Vlagatelj zagotavlja in izvaja ustrezno usposabljanje izvajalcev osebne asistence:
– Da.
– Ne.

10 točk
0 točk

5. Vlagatelj ima že zaposlenega strokovnega vodjo osebne asistence, ki je strokovni delavec po 69. členu 
Zakona o socialnem varstvu:

– Da.
– Ne.

10 točk
0 točk

6. Vlagatelj ima v program osebne asistence vključene prostovoljce:
– Da, redno.
– Da, vendar ne kontinuirano.
– Ne.

10 točk
5 točk
0 točk

7. Vlagatelj kandidira za naslednje število novih subvencioniranih delovnih mest:
– Eno
– Dve
– Tri

2 točki
1 točka

0 točk

Minimalno število točk, da se vloga sprejme (I.): 50

Dodatno število točk (II.): 47

Maksimalno število točk (I. in II.): 97

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.

9. Obravnava vlog, obveščanje vlaga-
teljev ter izbor delodajalcev – nosilcev pro-
jektov

Prejete vloge bo obravnavala strokovna 
komisija za izvedbo javnega razpisa, imeno-
vana s strani predstojnika Zavoda. Komisija 
je najmanj tri članska in jo sestavljajo pred-
sednik in najmanj dva člana. Pri obravna-
vi predloženih vlog kot zunanji član komisije 
sodeluje tudi imenovani predstavnik Direk-
torata za invalide, vojne veterane in žrtve 
vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve.

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo ob 
10. uri prvi delovni dan po rokih, določenih 
za predložitev vlog na sklop A oziroma sklop 
B, v prostorih Centralne službe Zavoda RS 
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6 
v Ljub ljani.
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Odpiranje prejetih vlog je praviloma jav-
no. V primeru prevelikega števila prejetih 
vlog se lahko strokovna komisija odloči, 
da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi 
bo Zavod javnost obvestil najkasneje en 
delovni dan pred predvidenim datumom 
odpiranja vlog z informacijo na svoji sple-
tni strani.

Izbrane bodo vloge, ki bodo pravočasne, 
formalno popolne in bodo izpolnjevale vse 
splošne in dodatne pogoje za oddajo vlog 
za sklop A oziroma sklop B javnega razpisa 
ter bodo po merilih za ocenjevanje vlog pre-
jele višje število točk. Če bodo vloge glede 
na merila ocenjene z enakim številom točk, 
bodo izmed teh imele prednost pri izboru 
vloge, ki bodo glede na dan in čas (ura, mi-
nuta) prispele prej.

V primeru, da vlagatelj odda vlogo za 
subvencioniranje večjega števila delovnih 
mest, kot je z javnim razpisom določeno, se 
lahko njegovo vlogo sprejme le delno, če:

– katero od predlaganih delovnih mest 
ne izpolnjuje osnovnega merila oziroma ne 
prejme zadostnega števila točk iz 8. poglav-
ja meril za ocenjevanje vlog,

– so razpoložljiva sredstva razdeljena,
– presega omejitev glede najvišjega 

možnega števila subvencioniranih delovnih 
mest.

Vlagatelja, katerega vloga bo sprejeta, 
bo strokovna komisija s sklepom o izboru 
vloge obvestila v 30 dneh od prispetja vloge. 
Območna služba Zavoda, pristojna glede na 
registriran sedež vlagatelja, pa bo vlagatelja 
(delodajalca) pozvala k podpisu pogodbe 
o izvedbi programa »Asistentka/Asistent 
bom II«. Z delodajalcem, katerega vloga bo 
sprejeta, bo Zavod za prvo sprejeto vlogo 
sklenil Pogodbo o izvedbi programa »Asi-
stentka/Asistent bom II« (Obrazec 5: Vzorec 
pogodbe iz dokumentacije javnega razpisa), 
za morebitno drugo sprejeto vlogo pa aneks 
k pogodbi.

Če se delodajalec v roku 8 dni od preje-
ma poziva na podpis pogodbe ne bo odzval, 
bo komisija štela, da je vlogo umaknil.

Vlagatelja (delodajalca) popolne vloge, 
ki ne bo ustrezala pogojem javnega razpisa 
ali pri merilih ne bo dosegla minimalnega 
števila točk, bo strokovna komisija s skle-
pom obvestila, da njegova vloga ni izbrana. 
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelj v roku 
8 dni od njegovega prejema poda pritožbo, 
o kateri odloči ministrstvo, pristojno za inva-
lidsko varstvo.

Če vlagatelj, katerega vloga je bila izbra-
na, po zaključku javnega razpisa zaradi po-
rabe sredstev odstopi od sklenitve pogodbe, 
lahko Zavod z nadomestnim sklepom o iz-
boru vloge naknadno izbere popolno vlogo 
tistega vlagatelja, katerega vloga:

– je bila odprta dne, ko je bilo ugotovlje-
no, da razpoložljiva sredstva javnega raz-
pisa ne omogočajo izbora vseh ustreznih 
vlog,

– je izpolnjevala vse pogoje javnega raz-
pisa in je bila po vrstnem redu iz četrtega 
odstavka tega poglavja prva med vlogami, 
ki zaradi pomanjkanja sredstev niso bile iz-
brane oziroma prva sledeča, če je zaradi 
odstopa sproščenih več sredstev in če zara-
di odstopa od pogodbe sproščena sredstva 
zadostujejo za njen izbor.

V primeru razdelitve razpoložljivih sred-
stev pred potekom končnega roka za predlo-
žitev vlog (30. 11. 2012 pred 12. uro), bo Za-
vod na svoji spletni strani objavil zaključek 
javnega razpisa.

Vloge, ki bodo prispele po rokih, dolo-
čenih za njihovo predložitev, bodo zaradi 
zamude roka oziroma zaključka javnega 
razpisa vlagateljem neodprte vrnjene.

10. Višina razpoložljivih sredstev v okviru 
javnega razpisa in obdobje financiranja

Za izvedbo programa »Asistent-
ka/Asistent bom II« je namenjenih skupaj 
5.000.000,00 EUR. Iz navedene višine sred-
stev se izplačajo upravičeni stroški izvajanja 
programa, to je subvencioniranje delovnih 
mest, na katerih bodo zaposlene osebe iz 
ciljne skupine javnega razpisa. Izplačila 
stroškov bodo potekala po naslednji pred-
videni dinamiki.

Razpoložljiva sredstva v letu: Razpoložljiva sredstva v EUR:

2013 2.300.000,00

2014 2.500.000,00

2015 200.000,00

Skupaj: 5.000.000,00

Sredstva se bodo zagotavljala iz pro-
računa RS, v okviru podprograma 200402 
Izenačevanje možnosti za invalide in prora-
čunske postavke št. 7677 »Izvajanje zakona 
o izenačevanju možnosti invalidov«.

Sredstva morajo biti izplačana v prora-
čunskih letih 2013, 2014 in 2015 ter v plačil-
nih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, najpozneje 
do 31. 3. 2015.

11. Upravičeni stroški izvedbe programa 
»Asistentka/Asistent bom II«

Upravičen strošek izvedbe programa je 
subvencija za zaposlitev na subvencioni-
ranem delovnem mestu, ki znaša največ 
18.240,00 EUR za dvoletno subvencionira-
nje enega delovnega mesta, tj. 760,00 EUR 
mesečno za zaposlitev ene osebe s pol-
nim delovnim časom 40 ur tedensko. V pri-
meru zaposlitve osebne asistentke oziro-
ma asistenta s krajšim delovnim časom od 
polnega,7 se subvencija izplača v sorazmer-
ni višini.

Subvencija se delodajalcu izplaču-
je mesečno za pretekli mesec na podla-
gi sklenjene pogodbe o izvedbi programa 
»Asistentka/Asistent bom II« ter potrjene-
ga mesečnega zahtevka, ki ga mora delo-
dajalec posredovati na pristojno območno 
službo Zavoda najpozneje do 3. v mesecu 
za pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan 
poravnati.

Dokazila za uveljavljanje upravičenih 
stroškov:

Dokazilo za uveljavljanje upravičenih 
stroškov Zavodu je kopija pogodbe o zapo-
slitvi v program vključene osebe za najmanj 
celotno obdobje subvencioniranja delovne-
ga mesta neprekinjeno, s polnim delovnim 
časom 40 ur tedensko oziroma v skladu 
z odločbo o invalidnosti vključene osebe.

Zavod bo prijavo vključene osebe v ob-
vezna socialna zavarovanja in obstoj ozi-

7 V primeru zaposlitve invalida v skladu z 
odločbo o invalidnosti za delovni čas, ki je kraj-
ši od 40-urnega tedenskega delovnega časa, 
se subvencija izplača v sorazmerni višini po iz-
računu: višina mesečnega izplačila subvencije 
= n/40 x 760,00 EUR, pri čemer spremenljivka 
»n« predstavlja število ur na teden glede na 
krajši delovni čas.
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roma ohranitev njene zaposlitve preverjal 
z vpogledom v podatke iz uradnih evidenc.

12. Pristojnosti in odgovornosti deloda-
jalca

Pristojnosti in odgovornosti delodajalca 
so opredeljene v Pogodbi o izvedbi progra-
ma »Asistentka/Asistent bom II« (Obrazec 
št. 5: Vzorec pogodbe o izvedbi projekta iz 
razpisne dokumentacije).

Program se lahko prične izvajati:
– po sklenitvi Pogodbe o izvedbi progra-

ma »Asistentka/Asistent bom II« med Za-
vodom in delodajalcem, na podlagi sklepa 
o izboru vloge in pogodbi priloženega se-
znama oseb

– po sklenitvi Pogodbe o zaposlitvi med 
delodajalcem in v program vključeno osebo.

13. Obdobje izvajanja programa »Asi-
stentka/Asistent bom II«

Program »Asistentka/Asistent bom II« se 
lahko izvaja od objave tega javnega razpisa 
do izpolnitve obveznosti pogodbenih strank.

Rok javnega razpisa:
Razpis je odprt od objave do porabe 

razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 
30. 11. 2012.

Pogodbe o izvedbi programa »Asistent-
ka/Asistent bom II« med Zavodom in delo-
dajalci se lahko sklepa do 31. 12. 2012.

Pogodbe o zaposlitvi med delodajalci in 
osebami iz ciljne skupine javnega razpisa 
se lahko sklepa najpozneje do 31. 1. 2013, 
sklenjene pa morajo biti najmanj za celotno 
obdobje izvajanja programa, od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2014.

14. Dokumentacija javnega razpisa
Razpisna dokumentacija vključuje:
– Besedilo javnega razpisa,
– Obrazec št. 1: Oprema vloge,
– Obrazec št. 2: Vloga za izvedbo pro-

grama »Asistentka/Asistent bom II« z iz-
javami:

– Izjava št. 1: Splošna izjava
– Izjava št. 2: Tržnost storitev osebne 

asistence
– Izjava št. 3: Izjava o izvajanju dejavno-

sti osebne asistence
– Obrazec št. 3: Vsebina programa 

osebne asistence
– Obrazec št. 4: Vzorec mesečnega zah-

tevka za plačilo upravičenih stroškov izved-
be programa »Asistentka/Asistent bom II«

– Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o iz-
vedbi programa »Asistentka/Asistent bom 
II«, s prilogo k pogodbi (Seznam oseb za 
zaposlitev na subvencioniranih delovnih me-
stih pri delodajalcu).

Uporaba navedenih obrazcev je obvezen 
element oddaje vloge in podlaga za izplačilo 
subvencije.

Dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki 
Delodajalci/Razpisi za delodajalce), zainte-
resirani vlagatelji pa jo lahko prevzamejo 
tudi osebno v glavni pisarni območnih služb 
Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka 
do četrtka od 8. do 15. ure, v petek od 8. do 
13. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure).

15. Dodatne informacije
Kontaktna oseba, pri kateri lahko de-

lodajalci dobijo dodatne informacije je Iris 
Lojevec. Morebitna vprašanja se naslo-
vijo pisno na elektronski naslov: iris.loje-
vec@ess.gov.si. Odgovori bodo objavljeni 
na spletni strani Zavoda najkasneje v petih 
dneh od prejetja vprašanja.

Kontaktne osebe za dodatne informacije 
in pojasnila glede sklepanja pogodb in izva-
janja projekta so tudi strokovni delavci, pri-

stojni za program »Asistentka/Asistent bom 
II«, na območnih službah Zavoda.

16. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in 

resničnosti podatkov, posredovanih s strani 
vlagateljev, lahko tehnično, administrativno 
in finančno kontrolo programa ali dokumen-
tov izvajajo institucije Republike Slovenije, 
ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad 
namensko porabo proračunskih sredstev 
Republike Slovenije.

Delodajalec se s podpisom pogodbe 
o izvedbi programa »Asistentka/Asistent 
bom II« zaveže, da bo nadzornim orga-
nom predložil vse relevantne dokumente, ki 
izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost 
stroškov, sofinanciranih za izvajanje pred-
meta pogodbe, ali na kraju samem omogo-
čil vpogled v delovno okolje na subvenci-
oniranih delovnih mestih zaposlenih oseb, 
računalniške programe, listine in postopke 
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, 
poročanja in spremljanja zagotovil vse zah-
tevane podatke.

17. Informiranje in obveščanje javnosti: 
rezultati javnega razpisa so informacije jav-
nega značaja in bodo po izboru vlog obja-
vljeni na spletni strani Zavoda: http://www.
ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbu-
de/razpisi.

18. Protikorupcijsko določilo: vsak vla-
gateljev poizkus vpliva na Zavodovo obrav-
navo vlog bo imel za posledico zavrnitev 
njegove vloge. Enako velja za poizkuse 
vplivanja na delo in odločitve strokovne 
komisije.

Zavod Republike Slovenije  
za zaposlovanje

 Ob-4775/12
Na podlagi drugega odstavka 53. čle-

na Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11 – ZDIU12), 66.b člena Energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 
37/11 – odl. US, U-I-257/09-22 in 10/12; 
v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada-
ljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 
25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik 
o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega sklada, 
št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potr-
ditvi Programa za zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih, sheme dr-
žavnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spod-
bujanje učinkovite rabe energije in rabe ob-
novljivih virov energije – regionalna pomoč 
ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska 
energetska družba, d.d., Ljub ljana (v nada-
ljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis
PETROLURE/JP/2012/U10/02  

Nepovratne finančne spodbude za 
izvedbo programov informiranja in 

ozaveščanja
1. Namen in predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 

nepovratnih finančnih spodbud (v nada-
ljevanju: finančne spodbude) za projekte, 
ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju 
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Republike Slovenije, če gre za izvedbo pro-
gramov informiranja in ozaveščanja.

Za projekt se šteje ena zaključena celota 
posameznega ukrepa, pri čemer se upošte-
va prostorsko-fizična, časovna, finančna in 
funkcionalna povezanost.

2. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu in pravila podeljevanja spodbud

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na-
slednji upravičenci:

– občine;
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agen-

cije, zavodi, ustanove in društva, registrira-
ne cerkve in druge verske skupnosti);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki 
Sloveniji.

Podjetje je samostojni podjetnik posa-
meznik, pravna oseba ne glede na prav-
ni status, organizacijo ali lastništvo, ki se 
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna 
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu 
zaradi pridobivanja dobička ali če z opra-
vljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira 
na trgu z drugimi osebami, zavezanci po 
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).

V skladu s Pravilnikom URE in OVE se 
drugi sub jekti štejejo za podjetja, če izpol-
njujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne 
dejavnosti).

Nepovratne finančne spodbude za izva-
janje programov informiranja in ozaveščanja 
se podeljujejo v skladu s pravili o državnih 
pomočeh, pomočeh »de minimis« ter sub-
vencijah, kot to določa Pravilnik o spod-
bujanju URE in OVE. Pri tem je potrebno 
upoštevati predvsem naslednje:

– majhnim in srednjim podjetjem se fi-
nančne spodbude podeljujejo po pravilih 
o državnih pomočeh razen v primerih iz na-
slednje alineje;

– majhnim in srednjim podjetjem se fi-
nančne spodbude podeljujejo po pravilih 
»de minimis«, če gre za sofinanciranje nji-
hovega lastnega dela;

– velikim podjetjem se finančne spod-
bude podeljujejo po pravilih »de minimis«;

– občinam se finančne spodbude pode-
ljujejo po pravilih o subvencijah, razen v pri-
merih iz naslednje alineje;

– kadar je program informiranja in oza-
veščanja, ki ga prijavlja občina, namenjen 
enemu ali več določenim podjetjem (tudi 
kadar so ta podjetja izbrana na javnih raz-
pisih), se nepovratne finančne spodbude 
podeljujejo po pravilih »de minimis«, kadar 
gre za velika podjetja oziroma po pravilih 
o državnih pomočeh, kadar gre za majhna 
in srednja podjetja;

– drugim sub jektom (javni skladi, javne 
agencije, ustanove, zavodi, društva, regi-
strirane cerkve in druge verske skupnosti) 
se finančne spodbude podeljujejo po pravilih 
»de minimis«, razen izjemoma v primerih iz 
naslednje alineje;

– drugim sub jektom se finančne spod-
bude podeljujejo po pravilih o subvencijah, 
če gre za dejavnost, ki si ne izvaja kot tržna 
dejavnost (t.j. kadar drugi sub jekti ne izva-
jajo te dejavnosti na trgu);

– kadar je določen drugi sub jekt izbran 
kot izvajalec (javno naročilo) programa in-
formiranja in ozaveščanja za občino in se 
ta izvajalec prijavi na razpis, je potrebno 
upoštevati, ali je a) publika točno določe-
no podjetje oziroma več podjetij ali pa b) 
publika ni točno določena – v primeru a) 
se uporabljajo pravila o državnih pomo-

čeh (mala in srednja podjetja) oziroma »de 
minimis« (velika podjetja), v primeru b) pa 
pravila o subvencijah; izvajalec informira-
nja in ozaveščanja torej ni prejemnik spod-
bude, temveč dobi le plačilo za opravljeno 
storitev, ki jo izvede za občino.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekt informiranja in ozaveščanja mora 

biti skladen z instrumenti Nacionalnega ak-
cijskega načrta za energetsko učinkovitost 
2008–2016 oziroma s programi in ukrepi, 
navedenimi v Nacionalnem akcijskem na-
črtu za obnovljive vire energije 2010–2020. 
Skladnost z instrumenti/programi/ukrepi 
mora biti kvalitetno in jasno in logično pred-
stavljena. Prav tako mora program podpi-
rati prenos ali izvajanje direktiv EU. Izvaja-
lec programov informiranja in ozaveščanja 
mora imeti ustrezne strokovne reference 
kot so svetovanje s področja rabe energije 
v stavbah, posebej s področja učinkovite 
rabe in izrabe obnovljivih virov energije ter 
iz drugih področij delovanja – npr. udelež-
ba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba 
izobraževanj. Program dela, izvedba pro-
grama in končno poročilo o izvedenem pro-
gramu morajo biti v skladu z Navodilom za 
izdelavo končnega poročila ter predstavitve 
projekta (Priloga k Vzorcu pogodbe o sofi-
nanciranju). Končno poročilo o izvedenem 
programu predstavlja poročilo v obliki in ob-
segu, kot ga zahteva Navodilo za izdelavo 
končnega poročila ter predstavitve projekta, 
in predstavitev projekta v obliki, kot je pred-
pisana v njem.

Program se mora nanašati na informativ-
ne in ozaveščevalne aktivnosti za učinkovito 
rabo energije in obnovljive vire energije. Te 
aktivnosti vključujejo:

– informiranje in motiviranje gospodar-
ske družbe za uvajanje energetskega mene-
džmenta in uporabo sodobnih energetskih 
tehnologij za učinkovitejšo rabo energije;

– informiranje in motiviranje lokalne sku-
pnosti za učinkovito rabo energije v stavbah;

– informiranje potencialnih investitorjev 
o naprednih energetskih tehnologijah za 
učinkovito rabo energije, kogeneracijo, iz-
koriščanje sončne energije in drugih obno-
vljivih virov energije;

– promoviranje učinkovite rabe in obno-
vljivih vire energije v izobraževalnih progra-
mih za podjetja;

– informiranje in motiviranje gospodinj-
stev in upravnikov več stanovanjskih stavb 
za učinkovito rabo energije v stanovanjskih 
stavbah.

Subvencionirane aktivnosti informiranja 
in ozaveščanja so naslednje aktivnosti:

– delavnice oziroma dogodki kjer je ak-
tivnost organiziranje izobraževalno-ozave-
ščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, 
posveti, delavnice, okrogle mize, konferen-
ce, razstave, natečaji, ipd.) in organiziranje 
skupinskih ogledov primerov dobre prakse;

– izvedba individualnega svetovanja;
– izdajanje strokovnih in poljudnih publi-

kacij (zgibank, brošur, priročnikov, poučnih 
knjig, tematski sklopi znotraj publikacije, pri-
loge časopisom);

– izdelava in objava spletne strani ali 
spletne aplikacije. Objavljena vsebina sple-
tne strani mora biti sorazmerna z dosegom 
spletne strani.

Pri navedenih aktivnostih veljajo nasle-
dnji pogoji:

– za delavnice oziroma dogodke je mi-
nimalna udeležba na skupinskem dogodku 
najmanj 10 slušateljev;
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– obseg publikacije mora biti vsaj 2.000 
znakov brez presledkov. Publikacija mora 
doseči bralca pred vložitvijo končnega po-
ročila;

– obseg spletne strani mora biti vsaj 
20 znakov na doseg. Doseg je število obi-
skovalcev iz različnih slovenskih IP naslo-
vov;

– pri spletnih aplikacijah se upošteva šte-
vilo izvedenih poizvedb pri čemer se upo-
števa število izvedenih poizvedb iz različnih 
slovenskih IP naslovov.

Delavnice in dogodki morajo biti ustre-
zno organizirani, s programom, ki mora 
trajati minimalno 4 ure. O poteku aktivno-
sti je potrebno voditi evidenco, iz katere 
je razvidna vsebina, ki je bila posredova-
na slušateljem. Za delavnice, dogodke in 
individualna svetovanja je potrebno sofi-
nancerju posredovati seznam slušateljev, 
vključno z oceno njihove porabe energije, 
ki se jo da pokazati/dokazati. V ta namen je 
potrebno izpolniti obrazec »Podatki o letni 
rabi energije«.

Prihranek energije se določi na podlagi 
metodologije programov informiranja in oza-
veščanja po izvedeni aktivnosti informiranja 
in ozaveščanja in je sestavni del končnega 
poročila. Metodologija programov informira-
nja in ozaveščanja je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Zahtevek za sofinancira-
nje ne sme presegati 50 EUR nepovratnih 
sredstev za vsako letno prihranjeno MWh 
energije.

Do sredstev bodo upravičeni le tisti pro-
jekti, ki bodo ob izpolnjevanju drugih pogo-
jev razpisa, dosegli vsaj 70 točk v skladu 
z naslednjimi kriteriji:

Št. Merilo Maksimalne možne 
točke

1. Reference vlagatelja
– pet ali več vsebinsko sorodnih uspešno zaključenih projektov
– do štiri vsebinsko sorodne uspešno zaključene projekte
– do dva vsebinsko sorodna uspešno zaključena projekta
– brez vsebinsko sorodnih uspešno zaključenih projektov

30
30
20
11
0

2. Kakovost načrta za izvedbo programa del (izvedbena celovitost in razčlenjenost) predlaganih 
aktivnosti
– zelo dobra kakovost
– dobra kakovost
– srednje dobra kakovost
– slabša kakovost

30
30
20
12
6

3. Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
3a) jasnost in razčlenjenost finančnega načrta
– popolnoma jasen in razčlenjen
– jasen in razčlenjen
– deloma jasen in razčlenjen
– nejasen in nerazčlenjen
3b) v kolikšni meri so predlagani stroški realni in potrebni za izvedbo projekta
– popolnoma realni in potrebni
– realni in potrebni
– delno realni in potrebni
– nerealni in nepotrebni

24
12
12
8
4
0

12
12
8
4
0

4. Stopnja doseganja ciljnih javnosti v okviru predlagane vsebine aktivnosti
– visoka
– srednja
– nizka
– ciljne javnosti niso navedene

16
16
8
4
0

Skupaj 100
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4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za projekte, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posame-
zen projekt se določi na podlagi v vlogi 
za dodelitev finančne spodbude prijavljenih 
upravičenih stroškov ter z upoštevanjem 
omejitve najvišje možne stopnje sofinan-
ciranja.

Višina sofinanciranja posameznega pro-
jekta ne sme:

– presegati 30 % vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za velika podjetja;

– presegati 40 % vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za srednja podjetja;

– presegati 50 % upravičenih stroškov 
projekta za mala in mikro podjetja ter obči-
ne in druge sub jekte;

– presegati 30.000,00 EUR.
Pri določanju velikosti podjetja se upo-

števajo določila Priloge I k Uredbi Komisije 
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, 
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.

Upravičeni stroški so:
– organiziranje izobraževalno-ozave-

ščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, 
posveti, delavnice, okrogle mize, konferen-
ce, razstave, natečaji, individualna sveto-
vanja, ipd.);

– izdajanje strokovnih in poljudnih publi-
kacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne 
knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, 
priloge časopisom, spletne strani ali apli-
kacija);

– organiziranje skupinskih ogledov pri-
merov dobre prakse.

Neupravičeni stroški so ostali stroški, ki 
niso navedeni kot upravičeni stroški. V pri-
meru podjetij, ki so zavezanci za DDV, je 
neupravičen strošek tudi DDV.

Če je projekt že financiran iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega proračuna 
ali proračuna EU (v nadaljevanju; javna 
sredstva), se po tem razpisu dodelijo le 
sredstva ki predstavlja razliko med najvišjim 
možnim financiranjem po tem razpisu in že 
pridobljenimi javnimi sredstvi.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt, za katerega se vlaga vloga za 

dodelitev finančne spodbude, mora biti 
skladen s predmetom javnega razpisa ter 
določili javnega razpisa. Projekti morajo biti 
v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spod-
bujanju URE in OVE ter drugo veljavno 
zakonodajo.

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem 
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko 
pridobijo pravico do finančne spodbude za 
projekte, ki se do vložitve vloge še niso 
pričeli izvajati, prav tako pa do tega tre-
nutka ni bilo podano zavezujoče naročilo 
storitev zunanjih izvajalcev. Velika podjetja 
projektov ne smejo izvajati oziroma zave-
zujoče naročati izvajanja storitev dokler ne 
prejmejo potrdila komisije, da je dosežen 
spodbujevalni učinek.

Projekt mora imeti vnaprej določeno tra-
janje; določen začetek in konec, rok za iz-
vedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno 
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija 
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.

Vlagatelj mora v vlogi izkazati upravi-
čene stroške projekta v višini vsaj 30.000 
evrov.

Vlagatelj mora predložiti podpisano iz-
javo:

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino 
javnega razpisa,

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nasta-
le ob ugotovitvi dvojnega financiranja po-
samezne svetovalne storitve, neupošteva-
nja veljavne zakonodaje in navodil v vseh 
postopkih izvajanja svetovalne storitve ali 
če delež sofinanciranja investicije preseže 
maksimalno dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno 
objavo naziva projekta (svetovalne stori-
tve), naziva upravičenca in zneska javnih 
sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni 
začel izvajati.

Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, 
mora predložiti tudi naslednjo podpisano 
izjavo:

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 
126/07 s spremembami in dopolnitvami).

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje 
mora predložiti tudi naslednjo podpisano 
izjavo:

– da investicije pred izdajo potrdila 
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe 
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av-
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive s skupnim trgom z upo-
rabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljeva-
nju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.

Sofinancer lahko od vlagatelja kadar-
koli zahteva tudi druge izjave, s katerimi 
vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki 
so pomembna za kandidiranje na razpisu 
oziroma izplačilo finančnih spodbud.

Za vse navedbe v izjavah, velja, da 
lahko sofinancer, v primeru kršitve naved-
be, odstopi od pogodbe o sofinanciranju 
ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne 
spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do vračila.

Kadar prijavitelj projektov ne izvaja sam, 
je potrebno upoštevati, da lahko projekte, ki 
so predmet finančne spodbude, izvaja le za 
to usposobljen in registriran izvajalec. Izva-
jalec mora biti izbran ob upoštevanju pred-
pisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj 
ni zavezan upoštevati pravil o javnem na-
ročanju, mora za naročila blaga in storitev, 
ki presegajo vrednost 10.000,00 EUR brez 
DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v prime-
ru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je 
vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.

Sredstva podjetju se dodelijo le, če vla-
gatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu 
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredo-
vane po tem datumu niso več mogoča, ra-
zen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno 
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofi-
nanciranju. Kolikor se v kateri izmed našte-
tih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

Kadar je dejanski prejemnik finančne 
spodbude od vlagatelja različna oseba, je 
dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju 

na njegovo zahtevo vse podatke o tej ose-
bi, ki so pomembni za podelitev nepovra-
tnih finančnih spodbud.

6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – vloga;
– fotokopija pooblastila ali drugega do-

kumenta, iz katerega izhaja pooblastilo za 
vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik 
ni zakoniti/statutarni zastopnik;

– fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug 
akt, v katerem so navedene registrirane 
dejavnosti vlagatelja (ne velja za občine);

– fotokopija registracije vlagatelja z vse-
mi prilogami ali izpisek iz Ajpes-a ali drug 
akt, iz katerega izhajajo registrirane dejav-
nosti (ne velja za občine);

– vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako 
izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji 
izvajalci, če storitev presega 10.000 EUR 
z navedbo izbora ustreznega ponudnika 
ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo 
mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso 
javni naročniki);

– besedilo javnega razpisa za vsako 
izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca 
(velja zgolj za javne naročnike);

– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o so-
financiranju;

– zgoščenka, na kateri se nahaja faksi-
mile podpisane vloge in vseh obrazcev ter 
prilog v pdf formatu;

– Obrazec št. 3 – predstavitev in specifi-
kacija stroškov izvedbe projekta programov 
informiranja in ozaveščanja;

– reference izvajalca programa;
– uradno potrdilo o poravnanih davčnih 

obveznosti.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje 

vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce 
in vse priloge ter izpolnjuje druge oblično-
stne zahteve iz tega javnega razpisa in 
dokumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in 
oddati na obrazcih, ki so dostopni na sple-
tni strani, www.petrol.si/za-podjetja/stori-
tve/subvencije oziroma, ki jih prejme na 
podlagi naročila podanega na naslov ele-
ktronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. 
Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpol-
njevanju obrazcev upoštevati navodila, ki 
so navedena na posameznem obrazcu. Če 
je iz tehničnih razlogov posamezen obra-
zec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. 
s pomočjo računalnika), mora besedilo 
v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancer-
ja iz navodil in te razpisne dokumentaci-
je, kar pomeni, da mora besedilo obrazca 
vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu 
na predpisanem obrazcu.

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

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo 
biti lastnoročno podpisani na za to ozna-
čenih mestih, na vseh drugih straneh pa 
podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med ele-
ktronsko verzijo vloge in papirno, se bo 
upoštevala papirna verzija vloge.

V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za 
več projektov, mora za vsak projekt vložiti 
samostojno vlogo.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom: »Vloga – ne odpiraj, 
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U10/02, 
kategorija vlagatelja: podjetje / občina / dru-
gi sub jekt«.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan-
cerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS dalje in najkasneje 
do 4. 12. 2012.

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo 

popolnost strokovna komisija (v nadaljeva-
nju komisija) na sedežu sofinancerja, in si-
cer najprej 21. 11. 2012 ob 8.30, nato vsako 
delovno sredo do objave zaključka javnega 
razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zaprte vlo-
ge, ki bodo ne glede na način dostave pri-
spele na naslov sofinancerja zadnji delovni 
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje 
do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vr-
stnem redu prejema. Nepravilno označene 
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na 
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil po-
šiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, 
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo 
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo 
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo 
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene 
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih 
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpi-
ranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za 
opiranje dopolnitev vlog.

Sofinancer lahko kadarkoli pozove vla-
gatelja, da poda pojasnitve vloge ali predloži 
druge izjave.

8. Način izbire projektov za dodelitev fi-
nančnih spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po 
vrstnem redu prejema popolne vloge. Vla-
gateljem se sredstva dodeljujejo, dokler 
niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki 
so prejete istočasno, vendar jim sredstev 
ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva 
dodelijo v enakih deležih glede na upravi-
čene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od 
njega pooblaščena oseba, bo popolnim 
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega 
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na 
podlagi komisije. Zoper sklep ima vlaga-
telj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od 
prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pri-
tožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. 
O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki 
jim je bila dodeljena pravica do finančne 
spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na 
posameznem odpiranju vlog obveščeni 
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagate-
lji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice 
do finančne spodbude, bodo morali v roku 
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pri-
stopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, 
da so umaknili vlogo za pridobitev finančne 
spodbude.

9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana preje-

mniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
gi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene 
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer 
po predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda bo prejemniku izpla-
čana po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
projekta, ki vključujejo:

– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca 

s popisom del in materiala za celoten ob-
seg projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje ali-
neje,

– končno poročilo,
– fotografije izvedene aktivnosti, vzorec 

publikacije, ipd. ter končno poročilo izve-
denega projekta s predvidenimi prihranki 
energije,

– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer 
utemeljeno zahteva.

Znesek izplačila se uskladi s predlože-
nim računom izvajalca ob upoštevanju raz-
pisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-
ključku naložbe na osebni bančni račun pre-
jemnika.

10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po pre-

jetju vloge za dodelitev finančne spodbude 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo fi-
nančnih spodbud ter skladnost dokumen-
tacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot 
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve pred-
meta sofinanciranja. V primeru ugotovlje-
ne nenamenske porabe sredstev in krši-
tev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude je prejemnik 
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih 
financiranjih iz javnih sredstev, mora upra-
vičenec sofinancerja nemudoma obvestiti 
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na vo-
ljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. 
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje 
šest delovnih dni pred končnim rokom za 
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na 
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/sub-
vencije.

Petrol d.d., Ljub ljana

Št. 478-159/2012-48/03 Ob-4719/12
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 

4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), na 
podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2012, sprejetega na 10. seji Sveta Mestne 
občine Kranj, dne 14. 12. 2011, dopolnitve 
načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Kranj za leto 2012, 
sprejete na 15. seji Sveta Mestne občine 
Kranj dne 16. 5. 2012 in 18. seji Sveta Me-
stne občine Kranj dne 10. 10. 2012 ter na 
podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne ob-
čine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P – 

202, številka stavbe 664, k.o. Mostec, v iz-
meri 36,47 m2, ki stoji na zemljišču, parcelna 

številka 534/172, k.o. Mostec, v Termah Ča-
tež, za izklicno ceno 34.200 EUR.

Vse stroške postopka, davek na promet 
nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi 
kupec.

2. Nepremičnina – počitniška hiša P – 
123, številka stavbe 253, k.o. Mostec, v iz-
meri 49,00 m2, ki stoji na zemljišču, parcelna 
številka 553/139, k.o. Mostec, v Termah Ča-
tež, za izklicno ceno 38.400 EUR.

Vse stroške postopka, davek na promet 
nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi 
kupec.

3. Nepremičnina- zemljišče parcelna šte-
vilka 81/0, na katerem stoji hiša v razpada-
jočem stanju, površina zemljišča 352 m2, št. 
stavbe 667, k.o. Huje. Zemljišče nima ureje-
nega dostopa, za izklicno ceno 37.500 EUR.

Dostop bi bil možen preko zemljišča par-
celna številka 79/2, k.o. Huje. Mestna obči-
na Kranj je lastnica predmetne nepremične 
do 11/12.

Vse stroške postopka, davek na doda-
no vrednost oziroma davek na promet ne-
premičnin in vse stroške iz pogodbe nosi 
kupec. Kupec dovoljuje, da se na delu ze-
mljišča, ki je predmet prodaje, vpiše pravica 
služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, 
zagotovitev dostopnosti in uporabe podze-
mne komunalne infrastrukture.

4. Nepremičnina- štirisobno stanovanje 
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, 
številka stavbe 216, številka dela stavbe 3, 
ID znak: 2122-216-3, v izmeri 129,02 m2, 
skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, 
na katerem stoji stavba, parcelna številka 
zemljišča 61/3, k.o. Huje, na naslovu Župan-
čičeva ulica 23, v Kranju, za izklicno ceno 
172.000,00 EUR.

Stanovanju pripada en prostor v kleti.
Vse stroške postopka, davek na promet 

nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi 
kupec.

5. Nepremičnina-štirisobno stanovanje 
v mansardi in podstrešju večstanovanjske 
stavbe, številka stavbe 358, številki delov 
stavbe 27 in 33, ID znak: 2100-358-27 in 
2100-358-33, v izmeri 45,9 m2 in 52,77 m2, 
skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, 
na katerem stoji stavba, parcelna številka 
zemljišča 893/3, k.o. Kranj, na naslovu Ki-
dričeva cesta 47a, v Kranju, za izklicno ceno 
70.200,00 EUR. Stanovanje je obremenjeno 
z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedo-
ločen čas, z neprofitno najemnino.

II. Nepremičnine, opredeljene v I. toč-
ki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni 
dražbi, ki bo v torek, dne 27. 11. 2012, ob 
10. uri v sejni dvorani št. 14, na naslovu 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače 

in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 

morajo na javni dražbi predložiti pisno po-
oblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto 
izkaže z osebnim dokumentom,

– pravne in fizične osebe, ki so na Urad 
za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, 
dne 26. 11. 2012 do 12. ure, dostavile na-
slednje dokumente:

– pravne osebe dostavijo dokazilo o re-
gistraciji, ki vključuje matično številko in ime 
odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,

– fizične osebe dostavijo potrdilo o drža-
vljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkazni-
ce) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik 
pa priglasitveni list DURS-a,
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– dokazilo od sodišča, da pravna oseba 
ali samostojni podjetnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu 
postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima prav-
na oseba ali samostojni podjetnik porav-
nane davke, prispevke in druge obvezne 
dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima 
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma 
fizična oseba poravnane vse obveznosti do 
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi 
najkasneje do torka, dne 20. 11. 2012 na 
Uradu za finance Mestne občine Kranj),

– davčno številko in številko računa prav-
ne osebe, samostojnega podjetnika oziroma 
fizične osebe z navedbo imena in naslova 
banke ali druge finančne ustanove,

– dokazilo, da ima dražitelj pravico prido-
biti nepremičnine v RS

– izjavo, da pravna oseba, samostojni 
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti so-
glaša s pogoji javne dražbe in osnutkom 
pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 
odstotkov izklicne cene nepremičnine ozi-
roma premičnine, ki jo bo dražil na javni 
dražbi, na podračun enotnega zakladni-
škega računa Mestne občine Kranj, šte-
vilka 01252-0100006472, sklic na številko 
odobritve 18 75515-2010003-43060009 Me-
stne občine Kranj, z navedbo »Plačilo var-
ščine za javno dražbo« z oznako točke, pod 
katero se nahaja nepremičnina oziroma pre-
mična stvar, za katero se plačuje varščina.«.

– seznam dokumentov oziroma potrdil iz 
te točke razpisa.

IV. Pogodba o prodaji nepremični-
ne se sklene z najugodnejšim dražiteljem 
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po po-
teku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži nje-
govo varščino.

V. Kupnino za nepremičnino bo iz-
brani ponudnik poravnal na račun, 
št. 01252-0100006472 Mestne občine 
Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot tri-
deset dni od sklenitve pogodbe oziroma 
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

VI. Davek na dodano vrednost oziroma 
davek na promet z nepremičninami, stro-
ške cenitve nepremičnine oziroma premične 
stvari, ter druge morebitne stroške na podla-
gi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije 

ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za 

nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj 
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže 
s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, za kate-
re je izklicna cena določena na m2, lahko 
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik 
zneska 5 EUR,

5. dražitelji za nepremičnine, za katere je 
izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo 
za večkratnik zneska 250 EUR,

6. dražitelji za nepremičnine oziroma 
premične stvari, za katere je izklicna cena 

nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik 
zneska 500 EUR,

7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo 
dokler ni podana višja ponudba,

8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno,

9. dražba je končana, ko voditelj dražbe 
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo,

10. ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe,

11. morebitne ugovore reši voditelj draž-
be takoj.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu kupni-
ne in stroškov.

IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvr-
ševanje proračuna samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika postopek ustavi do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom povrnejo stroški v višini izkazanih stro-
škov za prevzem razpisne dokumentacije.

X. Ogled nepremičnin je možen na podla-
gi predhodnega dogovora, na tel. 237-31-63 
ali 237-31-58.

XI. Natančnejše podatke o nepremični-
nah ter ostale informacije so na voljo na na-
slovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo ob-
javljene na internetni strani, www.kranj.si.

XII. Razpisno dokumentacijo in osnu-
tek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, 
ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo 
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času 
uradnih ur.

Mestna občina Kranj

Št. 671-118/2012-3 Ob-4734/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena 
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 115/08, 82/11) in Statuta Mestne 
občine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– UPB, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: MOL)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov, dodelitev domicila  
in dodelitev uporabe prostora 

programom Letnega programa športa  
v MOL za leto 2013, 

ter 
zbiranje predlogov za sofinanciranje 

Programov mestnih panožnih športnih 
šol otrok in mladine, usmerjenih  
v kakovostni in vrhunski šport  

za leto 2013
1. Pomen izrazov- povzeti po Pravilniku 

o pogojih, merilih in postopku za sofinan-
ciranje izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 115/08).

Izvajalec letnega programa športa 
v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je 
lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. 
Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca 
letnega programa športa v MOL na podlagi 
tega razpisa odobri tudi:

– sofinanciranje posameznega progra-
ma;

– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa 

športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe 
izvedbe enega ali več programov povežejo 
z namenom učinkovitega izvajanja progra-
ma in poslovodenja. Člani konzorcija izmed 
sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani 
konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pri-
dobitev statusa izvajalca letnega programa 
športa v MOL.

Športna panoga je tista panoga, ki je 
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih 
za registriranje in kategoriziranje športnikov 
v Republiki Sloveniji in ima nacionalno pa-
nožno športno zvezo z uradnim tekmoval-
nim sistemom, v katerem lahko športniki 
oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne 
sisteme mednarodnih športnih zvez.

Prednostna športna panoga je: alpsko 
smučanje, atletika, gimnastika (športna in rit-
mična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, ko-
lesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, 
odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski 
skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo.

Skupine športnih panog so štiri, v katerih 
so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:

– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo pro-
grame v individualnih športih, v katerih špor-
tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalne panožne športne zveze za 
naslov državnega prvaka;

– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo pro-
grame v kolektivnih športih, v katerih špor-
tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalne panožne športne zveze za 
naslov ekipnega državnega prvaka;

– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo raz-
lične športno – rekreativne programe;

– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega 

pokrite in nepokrite športne površine v upra-
vljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli. 
V mreži javnih športnih objektov so tudi po-
krite in nepokrite športne površine v upra-
vljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, 
ko ne poteka redni program vzgoje oziroma 
izobraževanja.

Uporaba prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov za izvajalce letnega programa 
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih 
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške 
obratovanja športnega objekta in ne naje-
mnine.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbira-

nje predlogov za sofinanciranje programov 
Letnega programa športa v MOL, dodelitev 
pravice domicila in dodelitev uporabe pro-
stora športnim društvom in športnim zvezam 
v športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinancira-
nje programov Letnega programa športa 
v MOL za leto 2013, dodelitev domicila in 
dodelitev uporabe prostora športnim dru-
štvom in športnim zvezam za leto 2013.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji 
prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, 
bodisi v obliki denarnih sredstev ali brez-
plačne uporabe prostora, mora biti v celoti 
namenjena v dobro končnih uporabnikov in 
se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni 
programa za končnega uporabnika.

I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec 
MOL v e- Razpisu oziroma Obrazec vloga 
domicil

Dodelitev domicila za vzpostavitev 
sedeža za dobo enega leta se športnim 
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društvom in športnim zvezam v športnih 
objektih kot izvajalcem programov letnega 
programa športa v MOL izvede z namenom 
zagotovitve prednostne uporabe poslovnih 
prostorov za vzpostavitev sedeža društva 
oziroma zveze, kolikor na športnem objektu 
obstaja prostor, in z namenom prednostne 
uporabe prostora v mreži javnih športnih 
objektov za izvajanje programov društva 
oziroma zveze.

II. Dodelitev uporabe prostora, Obraz-
ci 1, 2, 3, 4, 5, 9

Dodelitev uporabe prostora v mreži jav-
nih športnih objektov za izvedbo programov 
se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen do-
micil na posameznih športnih objektih.

Proste kapacitete po posameznih vadbe-
nih enotah v mreži javnih športnih objektov 
in namen uporabe športnih objektov se za 
izvedbo letnega programa športa opredelita 
in objavita v razpisni dokumentaciji.

Za izvedbo interesnih programov špor-
tne vzgoje otrok in mladine pristojni organ 
v sodelovanju z upravljavci športnih objek-
tov opredeli obseg uporabe prostora v mreži 
javnih športnih objektov.

Prednost pri uporabi prostora v mreži 
javnih športnih objektov imajo Programi in-
teresne športne vzgoje otrok in mladine ter 
Programi športne vzgoje otrok in mladih, 
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.

Vadbena enota za dodeljevanje uporabe 
prostora je 45 minut.

Na podlagi števila točk, ki so jih pro-
grami izvajalcev dosegli v postopku vre-
dnotenja na posameznem področju letnega 
programa športa in vlog izvajalcev za upo-
rabo športnih objektov, se na posameznih 
športnih objektih izdela prednostni vrstni 
red, na podlagi katerega se posameznim 
izvajalcem programov določi obseg upora-
be športnih objektov, izražen v urah (45-mi-
nutnih enotah).

Vlagatelj lahko v razpisni dokumentaci-
ji zaprosi za dodelitev uporabe športnega 
objekta v mreži MOL. V vlogi lahko navede 
želeno in nadomestno lokacijo. V postopku 
dodeljevanja uporabe prostora lahko komi-
sija v primeru zasedenosti želenega in na-
domestnega objekta dodeli katerikoli prost 
športni objekt, ki je v mreži javnih športnih 
objektov MOL.

Obseg uporabe športnih objektov se za 
Programe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, 
v katere so vključeni registrirani športniki, 
določi glede na starostne kategorije, kot jih 
opredeljujejo pravila posameznih panog:

– mlajši dečki in deklice v obsegu do 
240 ur,

– starejši dečki in deklice v obsegu do 
320 ur,

– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 560 

ur.
Obseg uporabe športnih objektov se 

za Programe kakovostnega in vrhunske-
ga športa, v katere so vključeni registrirani 
športniki, določi v starostni kategoriji:

– člani in članice v kakovostnem športu 
v obsegu do 320 ur,

– člani in članice v vrhunskem športu 
v obsegu do 800 ur.

III. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega 

razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in 
uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako 
področje predvideni s tem razpisom in Pra-
vilnikom o pogojih, merilih in postopku za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 115/08, 82/11).

Osnovo za izračun zneskov iz petega od-
stavka 11. člena in tretjega odstavka 35. čle-
na Pravilnika o pogojih, merilih in postopku 
za sofinanciranje izvajalcev letnega progra-
ma športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 115/08, 82/11) predstavljajo zne-
ski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem 
dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov, dodelitev domici-
la in dodelitev uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOL za leto 
2012, zbiranje predlogov za sofinanciranje 
teh programov za leto 2013 ter sofinancira-
nje Programov mestnih panožnih športnih 
šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport za leto 2013.

Sofinanciranje programov letnega pro-
grama športa v MOL obsega sofinanciranje 
programov na naslednjih področjih delova-
nja v športu:

a. Mali sonček za predšolske otroke, 
Obrazec 1

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje naslednjih stroškov:

– propagandno gradivo,
– strokovni kader,
– najem do 60 ur uporabe objekta na 

skupino, ki lahko obsega do 20 otrok.
b. Šolska športna tekmovanja, druga tek-

movanja za otroke do 12 let in študentska 
športna tekmovanja, Obrazec 1

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje naslednjih stroškov:

– strokovni kader (sodniki),
– stroški organizacije (izvedba progra-

ma, propagandno gradivo).
c. Drugi do 80 urni interesni programi 

športne vzgoje otrok in mladine ter otrok in 
mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2)

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje naslednjih stroškov:

– strokovni kader in objekt za izvedbo do 
80 ur interesne športne vzgoje na skupino,

– strokovni kader in objekt za izvedbo 
do 80 ur interesne športne vzgoje v času po 
pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški 
programi).

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosi-
jo za sofinanciranje strokovnega kadra in 
objekta za izvedbo do 80 ur programa špor-
tne vzgoje otrok in mladine s posebnimi 
potrebami.

d. Programi vadbe športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport, vadbe kakovostnega športa 
odraslih (starostna kategorija člani) ter vad-
be vrhunskega športa odraslih (starostna 
kategorija člani), Obrazec 3

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje strokovnega kadra, objek-
ta, materialnih stroškov programa (stroški 
materiala, blaga in storitev), meritev in spre-
mljanja treniranosti ter nezgodnega zava-
rovanja za Programe športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport, v katere so vključeni registri-
rani športniki, v starostnih kategorijah kot 
jih opredeljujejo pravila posameznih panog:

– mlajši dečki in deklice v obsegu do 
240 ur,

– starejši dečki in deklice v obsegu od 
240 do 400 ur,

– kadeti in kadetinje v obsegu od 300 
do 800 ur,

– mladinci in mladinke v obsegu od 400 
do 1100 ur.

Sofinancirajo se tisti programi vlaga-
teljev, kjer se zagotovi stalnost športnikov 
v celotnem obdobju izvajanja programa 
oziroma se izvaja program brez prestopov 
športnikov v klube in društva, ki nimajo se-
dež v MOL.

Za Programe vadbe športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport, v prednostnih športnih pano-
gah (športna in ritmična gimnastika, alpsko 
smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, ki 
jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih 
športnih objektov, lahko vlagatelji zaprosijo 
za sofinanciranje objekta.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na podro-
čju Programov kakovostnega športa članov 
v prednostnih športnih panogah zaprosijo za 
sofinanciranje najemnine objekta ter omo-
gočanje uporabe javnih športnih objektov, 
na področju Programov kakovostnega špor-
ta ostalih športnih panog lahko v okviru vlo-
ge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih 
športnih objektov; na vsakem od obeh po-
dročji v obsegu do 320 ur.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na Po-
dročju programov vrhunskega športa članov 
v prednostnih športnih panogah zaprosijo 
za sofinanciranje vadbe registriranih špor-
tnikov ter omogočanje uporabe javnih špor-
tnih objektov, na področju Programov vrhun-
skega športa ostalih športnih panog lahko 
v okviru vloge zaprosijo za omogočanje 
uporabe javnih športnih objektov; na vsa-
kem od obeh področji v obsegu do 1200 ur.

e. Programi mestnih panožnih športnih 
šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni 
in vrhunski šport, Obrazec 8

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih 
trenerjev v prednostnih športnih panogah, 
v obsegu 40 pedagoških ur na teden v Pro-
gramih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki 
jih izvajajo športna društva, ki so vključena 
v uradni tekmovalni sistem nacionalnih ozi-
roma mednarodnih panožnih športnih zvez.

Za izvajanje programa mora imeti trener 
ustrezno strokovno izobrazbo športne smeri 
(dipl. prof. šp. vzg), oziroma je to oseba, ki 
lahko delo opravlja v skladu s 65. členom 
Zakona o športu.

Na programu se sofinancira delo 85 tre-
nerjev za izvajanje Programa mestnih pano-
žnih športnih šol. Za individualne panoge se 
sofinancira okvirno 43 trenerjev, kolektivne 
panoge okvirno 37 trenerjev, za univerzite-
tna društva v kolektivnih panogah (nogomet, 
odbojka, rokomet) 3 trenerje ter za šport 
invalidov 2 trenerja.

Kolikor razpisana kvota za koletktivne in 
individualne športe ne bo porabljena, lahko 
razpisna komisija na podlagi prispelih vlog 
te kvote ustrezno preoblikuje. Ravno tako 
velja za razporejanje kvot znotraj skupine 
individualnih in kolektivnih športov po posa-
mezni športni panogi.

Predvidena razpisana kvota za posame-
zne panoge je:

– individualni športi: alpsko smučanje 4, 
atletika 3, ritmična gimnastika 4, športna 
gimnastika 4, judo 6, kajak-kanu (spust) 2, 
kolesarstvo 1, namizni tenis 3, plavanje 5, 
smučarski skoki 2, smučarski teki 1, tenis 8, 
šport invalidov 1,

– kolektivni športi: hokej 3, košarka 8, 
nogomet 11, odbojka 8, rokomet 9, vaterpo-
lo 1, šport invalidov 1.

Sofinancirajo se tisti programi vlagate-
ljev, ki:
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– zagotovijo stalnost strokovnih delavcev 
v celotnem obdobju izvajanja programa,

– zagotovijo stalnost športnikov, vključe-
nih v program 1.4., v celotnem obdobju iz-
vajanja programa oziroma izvajajo program 
brez prestopov športnikov v klube in dru-
štva, ki nimajo sedež v MOL.

f. Športna rekreacija odraslih- Programi 
vadbe ter Programi športa invalidov, Obra-
zec 4

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje najemnine objekta in stro-
kovni kader za izvedbo do 80 ur programa 
vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in 
članic, v različnih športnih panogah za na-
slednje programe:

– Strokovno vodena vadba za upokojen-
ce ali starejše od 65 let,

– Strokovno vodena vadba za zdravstve-
no ogrožene in

– Strokovno vodena vadba za socialno 
ogrožene.

V primeru, da vlagatelj zaprosi za objekt 
MOL, ga lahko izbere iz priloženega sezna-
ma objektov, ki so namenjeni športni rekre-
aciji odraslih.

Za Programe športa invalidov lahko vla-
gatelji za izvedbo do 80 ur programa na 
skupino, v kateri je največ 10 invalidov, za-
prosijo za sofinancira uporaba objekta in 
strokovni kader.

g. Športna rekreacija odraslih – Programi 
prireditev in projekti animacije, Obrazec 5

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje izvedbe naslednjih pro-
gramov prednostnih športno rekreativnih 
prireditev:

– Ljub ljanski maraton,
– Maraton Franja,
– Pohod ob žici.
Poleg naštetih prednostnih športno re-

kreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru 
vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje:

– Športni vikend Ljub ljanica,
– Športnik leta,
– drugih velikih športno rekreativnih pri-

reditev v MOL,
– drugih projektov animacije za pospeše-

vanje vključevanja prebivalcev MOL v špor-
tno rekreativne programe, kot so ligaška 
športno rekreativna tekmovanja, enodnevne 
in večkratne animacijske športno rekreativ-
na prireditve.

h. Programi za podporo delovanju zvez 
športnih društev, Obrazec 6

Za sofinanciranje delovanja lahko kan-
didirajo zveze športnih društev s sedežem 
v MOL. Sofinancirajo se:

– stroški dela izvajanja poslovnih funkcij 
(podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje 
s financami in računovodstvo ter ravnanje 
s kadri) za strokovno-organizacijskega de-
lavca, za polni delovni čas,

– konkretni projekti na področju ohranja-
nja blagovnih znamk, izobraževanja stro-
kovnega in organizacijskega kadra in druge 
projekte, ki jih v Letnem programu športa 
opredeli pristojni organ.

i. Program velikih mednarodnih tekmo-
vanj in prireditev, Obrazec 9

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosi-
jo za sofinanciranje objekta in materialnih 
stroškov (dejanski stroški materiala, blaga 
in storitev).

Sredstva za program bodo namenjena 
spodbujanju mednarodne športne dejavno-
sti na območju MOL in v tujini ter promociji 
Mestne občine Ljub ljana preko športnih tek-
movanj in prireditev.

Predmet sofinanciranja na programih 
3.4.5. za: Odprto prvenstvo Ljub ljane v te-
nisu, Atletski miting Ljub ljane, Svetovni po-
kal v gimnastiki, Svetovni pokal v kajaku, 
Svetovno prvenstvo v judu, Kolesarstvo – 
Dirka po Sloveniji, evropska ligaška tekmo-
vanja, pokalna in regionalna mednarodna 
tekmovanja v košarki, rokometu, nogometu, 
hokeju in odbojki razen za druga tekmova-
nja (3.4.5.7.), je izvajanje promocije mesta 
Ljub ljana.

Izvajalci so v okviru izvajanja programa 
3.4.5. dolžni:

– poskrbeti za navajanje naziva »Ljub-
ljana« v vseh elektronskih in tiskanih medi-
jih, kot mesta, iz katerega izvajalec LPŠ in 
prireditve prihaja,

– sodelovati pri aktivnostih zavoda Turi-
zem Ljub ljana za promocijo mesta Ljub ljana,

– pri izvajanju programa in pri drugih 
oblikah javnega nastopanja ter v elektron-
skih in tiskanih medijih v zvezi z njim nava-
jati, da je njegovo izvajanje sofinancira tudi 
Mestna občina Ljub ljana.

Izvajalci programov evropskih ligaških 
tekmovanj pokalnih in regionalnih medna-
rodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogo-
metu, hokeju in odbojki morajo za promocijo 
mesta Ljub ljana:

– na vidnem mestu dresa igralca zagoto-
viti napis Ljub ljana,

– na vseh promocijskih gradivih na vi-
dnem mestu natisniti grb Mestne občine 
Ljub ljana za napisom,

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in 
na objektu oglaševati naziv blagovne znam-
ke »Ljub ljana«, »Šport Ljub ljana« in »Visit 
Ljub ljana« (kolikor se dogodek oglašuje tudi 
na reklamnih panojih in oglasnih panojih, 
je ravno tako potrebno navajati omenjene 
nazive),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta 
Ljub ljana na spletnih straneh ter na izdanih 
vstopnicah za tekme,

– zagotoviti TV prenos tekem, ki se igrajo 
doma oziroma v Ljub ljani.

j. Program mednarodne dejavnosti, 
Obrazec 10

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje dejanskih stroškov (blago 
in storitve) za programe mednarodne de-
javnosti, ki so določeni v Letnem programu 
športa in v katerih nastopajo športniki, izbra-
ni v reprezentanco MOL.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kan-
didirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje ka-
tegorije:

– športna društva in zveze športnih dru-
štev na podlagi Zakona o društvih (Uradni 
list RS, št. 61/06);

– zavodi, registrirani za opravljanje de-
javnosti v športu, na podlagi Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. 
št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP);

– ustanove, ki so ustanovljene za opra-
vljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona 
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo);

– zasebniki, gospodarske družbe in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu;

– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje 
tehniške in srednje strokovne šole, gimna-
zije, višje strokovne šole in visokošolski za-
vodi.

Športna društva in njihova združenja 
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva-
janju letnega programa športa.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca 
ter sofinanciranja programov in uporabe 
mreže javnih športnih objektov imajo izva-
jalci, ki:

– imajo sedež oziroma stalno prebiva-
lišče v MOL, delujejo za območje MOL in 
izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce 
MOL z državljanstvom Republike Slovenije;

– so registrirani za izvajanje dejavnosti 
v športu;

– imajo zagotovljene kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničevanje na raz-
pis prijavljenih programov;

– imajo status športnega društva, katerih 
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno 
zbirko članstva in zbirko udeležencev pro-
gramov;

– imajo status športnega društva in v ko-
lektivnih športih s svojimi ekipami igrajo do-
mače tekme na območju MOL, razen v pri-
meru, da tega zaradi objektivnih razlogov 
ne morejo;

– nimajo neporavnanih zapadlih obve-
znosti oziroma tekočih sodnih sporov z Me-
stno občino Ljub ljana in njenimi povezanimi 
osebami;

– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene 

z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvaja-

lec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna MOL;
– dodeli uporaba javnega športnega pro-

stora ali
– v postopku vrednotenja programov po 

merilih prejme vsaj 40 % točk.
Na razpis lahko s programi na posa-

meznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, 
ki so združeni v konzorcij znotraj posa-
mezne športne panoge, pri čemer morajo 
v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo 
oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega 
posameznega člana konzorcija in način 
financiranja programa, s katerim kandidi-
rajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja 
obravnava kot vloga enega vlagatelja. Vsi 
člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje 
za pridobitev statusa izvajalca letnega pro-
grama športa v MOL.

4. Posebni pogoji za kandidiranje na raz-
pisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za Področje Mali sonček za predšolske otro-
ke, Obrazec 1:

Na razpis za sofinanciranje se lahko pri-
javi izvajalec, ki:

– za vodenje programa zagotovi strokov-
ni kader, ki mora imeti visokošolsko izobraz-
bo športne smeri ali ustrezno usposoblje-
nost za opravljanje strokovno – organizacij-
skega dela v športu;

– zagotovi izvajanje programov v sku-
pinah, v katerih je največ 20 udeležencev;

– zagotovi izvajanje programov v skladu 
s podrobnimi določili o predmetu in obsegu 
vadbe ter številu otrok, ki so, glede na spe-
cifiko programa oziroma naloge, določeni 
s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za Področje Šolska športna tekmovanja za 
šoloobvezne otroke, druga tekmovanja za 
otroke do 12 let in študentska športna tek-
movanja, Obrazec 1:
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Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– za izvajanje programa mora izvajalec 
zagotoviti odgovorno osebo, ki mora ime-
ti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali 
ustrezno usposobljenost za opravljanje stro-
kovno – organizacijskega dela v športu,

– za izvedbo programa mora izvajalec 
zagotoviti ustrezen sodniški in drug kader 
z licenco nacionalne panožne športne zve-
ze,

– za izvedbo šolskih športnih tekmovanj 
mora biti izvajalec registriran za opravljanje 
športne dejavnosti oziroma mora biti včla-
njen v nacionalno panožno športno zvezo,

– za izvedbo študentskih športnih tek-
movanj mora biti izvajalec registriran za 
opravljanje športne dejavnosti, imeti mora 
status pooblaščenega izvajalca programov 
študentskih športnih tekmovanj s strani Uni-
verze v Ljub ljani in mora biti včlanjen v na-
cionalno študentsko športno zvezo – SUSA,

– druga tekmovanja za otroke do 12 let 
se izvedejo kot zaključne prireditve oziroma 
festivali za otroke, ki so vključeni v drugih do 
80 urnih interesnih programih športne vzgo-
je otrok (1.2.5.1.) in sistemu šolskih športnih 
tekmovanj (1.2.3.).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpi-
su za Področje Drugi do 80 urni interesni 
programi športne vzgoje otrok in mladine 
ter otrok in mladine s posebnimi potrebami 
(Obrazec 2):

Na razpis za sofinanciranje se lahko pri-
javi izvajalec, ki:

– za vodenje programa zagotovi strokov-
ni kader, ki mora imeti visokošolsko izobraz-
bo športne smeri ali ustrezno usposoblje-
nost za opravljanje strokovno – organizacij-
skega dela v športu;

– zagotovi izvajanje programov 2 krat te-
densko (razen počitniških programov) v sku-
pinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 
udeležencev (otrok in mladih);

– zagotovi izvajanje programov za ude-
ležence s posebnimi potrebami v skupinah, 
v katerih je največ 10 udeležencev (otrok 
ali mladih);

– z ustreznimi zdravstvenimi potrdili do-
kaže, da gre za otroke in mladino s poseb-
nimi potrebami;

– izvajalec programov interesne športne 
vzgoje v času po pouku (program 1.2.5.1.) 
za termine do 17. ure mora predložiti do-
govor med izvajalcem in osnovno šolo na 
kateri bodo izvajali interesno športno vzgo-
jo. Izvajalec se obveže, da bo končni letni 
strošek programa brez sofinanciranja MOL 
največ 1.200 € oziroma bo vadnina ob so-
financiranju največ do 10 € mesečno edini 
strošek za vadeče oziroma njihove starše. 
Kakršno koli dodatno zaračunavanje (nad-
standard) ni dovoljeno in je v primeru krši-
tve razlog za takojšnje prenehanje pogodbe 
o sofinanciranju;

– izvajalec programov interesne športne 
vzgoje v pouka prostih dnevih (počitniški 
programi 1.2.5.2.), mora predložiti dogovor 
med izvajalcem in upravljavcem objekta na 
katerem bo izvajal program. Izvajalec se 
obveže, da bo v plačilu programa za ude-
leženca zajeta le vadnina (tečajnina) in ne 
članarina.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem raz-
pisu za Področje Drugih do 40 urni intere-
sni programi športa za predšolske otroke 
(Obrazec 2):

– interesni programi športa za predšol-
ske otroke (program 1.1.2.) se izvaja le 
v določenih javnih športnih objektih MOL. 
Seznam objektov je priložen v razpisnem 
obrazcu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za Področje Programi vadbe športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa 
ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci 
s programi vadbe v posameznih športnih 
panogah, ki izvajajo vsaj en program špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v ka-
kovostni in vrhunski šport oziroma vsaj en 
program kakovostnega ali vrhunskega špor-
ta članov v okviru uradnega tekmovalnega 
sistema nacionalne ali mednarodne športne 
zveze v eni izmed pet starostnih kategorij. 
Starostne meje starostnih kategorij so opre-
deljene v tekmovalnih pravilnikih posame-
zne športne panoge. Kandidiranje v višjih 
starostnih skupinah je možno le ob izpol-
njevanju pogoja, da izvajalec izvaja program 
skladno z vsemi določili v vseh predhodnih 
starostnih skupinah, za katere potekajo ura-
dni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih 
panožnih športnih zvez.

Na področju Programov športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo 
izvajalci s programi, v katere so vključeni 
registrirani športniki in tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih 
panožnih športnih zvez.

Na področju Programov kakovostnega 
športa prednostnih športnih panog lahko 
na razpis kandidirajo izvajalci s programi, 
v katere so vključeni registrirani športniki in 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez 
v starostni kategoriji člani in članice.

Izvajalcem na področju Programov kako-
vostnega športa prednostnih športnih panog 
se lahko sofinancira najemnina objekta in 
omogoča uporaba javnih športnih objektov. 
Izvajalcem na področju Programov kako-
vostnega športa ostalih športnih panog se 
omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Na področju Programov vrhunskega 
športa prednostnih športnih panog lahko 
na razpis kandidirajo izvajalci s programi, 
v katere so vključeni registrirani športniki 
s statusom kategorizacije mednarodnega, 
svetovnega ali perspektivnega razreda po 
pravilniku OKS, in tekmujejo v uradnih tek-
movalnih sistemih v okviru nacionalnih pa-
nožnih športnih zvez v starostni kategoriji 
člani in članice.

Izvajalcem na področju Programov vr-
hunskega športa prednostnih športnih pa-
nog, ki imajo športnike s statusom med-
narodnega, svetovnega ali perspektivnega 
razreda, se lahko sofinancira vadba špor-
tnikov ter omogoča uporaba javnih športnih 
objektov. Izvajalcem na področju Programov 
vrhunskega športa ostalih športnih panog se 
omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem raz-
pisu za Področje Programi mestnih pano-
žnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni 
v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki 
bodo v letih od 2013 do 2016 izvajali pro-
gram vadbe v programih športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport v prednostnih športnih pa-
nogah.

Na razpis za sofinanciranje se lahko pri-
javijo izvajalci, ki:

– bodo zaposlili trenerja za usmerjeno 
športno treniranje v programu 1.4. športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport in ne za kondicijsko 
pripravo športnikov,

– bodo predložili mnenje najvišjega stro-
kovnega organa panožne športne zveze 
o izvajalcu in trenerju za program posame-
zne mestne panožne športne šole,

– bodo predložili dolgoročen program or-
ganiziranosti in delovanja mestnih panožnih 
športnih šol za posamezno športno panogo 
(NPZ),

– bodo predložili individualen štiriletni 
program za posamezno mestno panožno 
športno šolo, namenjen izključno športni 
vzgoji otrok in mladine, usmerjen v kakovo-
stni in vrhunski šport, in v katerem so opre-
deljeni program dela, cilji, podatki o špor-
tnikih, vključenih v program, materialni in 
prostorski pogoji za izvajanje programa,

– bodo pri izvajanju programa vključevali 
strokovne delavce z ustrezno strokovno izo-
brazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo,

– bodo priložili prednostni vrstni red. 
Kolikor bo prednostni vrstni red trenerjev 
medsebojno usklajen z izvajalci LPŠ za po-
samezno športno panogo, ga bo razpisna 
komisija upoštevala.

– za namen financiranja zaposlenega 
trenerja ne prejemajo drugih javnih sredstev.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem raz-
pisu za Področje Športna rekreacija odra-
slih- Programi vadbe ter Programi športa 
invalidov, Obrazec 4:

Na razpis za sofinanciranje se lahko 
prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– za vodenje programov iz prejšnjega 
člena tega pravilnika zagotovijo strokovni 
kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo 
športne smeri ali ustrezno usposobljenost 
za opravljanje strokovno – organizacijskega 
dela v športu,

– so strokovno vodeno vadbo v vadbeni 
skupini, s katero zaprošajo za sofinancira-
nje, izvajali tudi v predhodnem letu,

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpi-
sanega programa vadbe,

– kandidirajo le na točno določene objek-
te MOL, ki so našteti na priloženem sezna-
mu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpi-
su za Področje Športna rekreacija odraslih 
– Programi prireditev in projekti animacije, 
Obrazec 5:

Na razpis za sofinanciranje se lahko pri-
javijo izvajalci, ki:

– imajo v svojih aktih opredeljeno izvaja-
nje športne dejavnosti,

– za vodenje programa zagotovijo od-
govorno osebo z visokošolsko izobrazbo 
športne smeri ali ustrezno usposobljenost 
za opravljanje strokovno- organizacijskega 
dela v športu,

– za izpeljavo-izvedbo programa zagoto-
vijo ustrezen sodniški in drug kader z licen-
co panožne zveze.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za Področje Programi za podporo delovanju 
zvez športnih društev, Obrazec 6:
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Sofinancira se delovanje zvez športnih 
društev, ki so bila ustanovljena najmanj 
5 let pred letom, za katerega je objavljen 
razpis.

Konzorciji športnih društev niso predmet 
sofinanciranja delovanja.

Pogoj za sofinanciranje stroškov stro-
kovno-organizacijskega delavca je ustrezna 
izobrazba oziroma ustrezna usposobljenost.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za Področje Program velikih mednarodnih 
tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– organizirajo mednarodna tekmovanja 
in prireditve kot so svetovna in evropska pr-
venstva, svetovni pokali in zaključki medna-
rodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na 
območju MOL in so uvrščeni v letni program 
športa, ter druga tekmovanja in prireditve;

– za razpisani program 3.4.5. Sofinan-
ciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmo-
vanj se lahko prijavijo izvajalci, ki v razpisa-
nih prednostnih športnih panogah organizi-
rajo druga tekmovanja in prireditve evrop-
ske oziroma regionalne mednarodne pokale 
oziroma lige in zagotavljajo neposredne TV 
prenose domačih tekem.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu 
za Področje Program mednarodne dejavno-
sti, Obrazec 10:

Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki 
združuje športna društva iz več športnih pa-
nog in lahko na podlagi tega zagotovi kako-
vosten izbor športnikov za nastope v repre-
zentanci MOL.

5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega oce-

njevanja, s pomočjo katerih strokovna ko-
misija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse 
pogoje za posamezno razpisno področje 
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena 
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno 
področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebin-
ska. Ocenjuje se upravičenost programa, 
kakovost in realnost programa.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih 
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in po-
sebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, 
način njihove uporabe in pomen posame-
znih meril se nahajajo v razpisni dokumenta-
ciji za vsako posamezno razpisno področje 
posebej.

6. Okvirna višina sredstev za izvedbo 
razpisanih programov

MOL si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine sredstev, v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku 
sprejemanja proračuna MOL za leto 2013.

Okvirna skupna višina predvidenih razpi-
sanih sredstev znaša 6.637.192 EUR.

Okvirne višine sredstev, ki so namenjena 
izvedbi razpisanih programov za leto 2013, 
po posameznih razpisnih področjih znašajo:

Šifrant Naziv Okvirni razpisan prostor v 45-minutnih 
vadbenih enotah Okvirna razpisana sredstva v EUR

1. Program športa otrok in mladine 190.000 3.881.531 

2. Šport odraslih 50.000 317.260 

3. Razvojne in strokovne naloge v športu 1.000 2.438.401

Za Programe vadbe športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhun-
ski šport (1.4.), v prednostnih športnih pano-
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gah (športna in ritmična gimnastika, alpsko 
smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, 
ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži jav-
nih športnih objektov, je za sofinanciranje 
objekta razpisana okvirna višina sredstev 
100.000 EUR. Sredstva se dodelijo za ob-
dobje 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 na podla-
gi dodeljene uporabe prostora za sezono 
2012/2013, za obdobje 1. 9. 2013 do 31. 12. 
2013 pa na podlagi dodelitve uporabe pro-
stora za sezono 2013/2014. Sredstva se 
zagotovijo za tiste vadbene skupine, katerim 
ni bila dodeljena uporaba prostora v mre-
ži javnih športnih objektov MOL skladno 
s predpisano kvoto ur glede na starostno 
kategorijo. Razpisana sredstva se razdelijo 
za prvo obdobje 66 %, za drugo obdobje 
34 %. Vrednost sofinanciranja ure objekta se 
izračuna tako, da se skupno višino sredstev 
opredeljene za obdobje deli z vsoto vseh ur 
v določenem obdobju.

Sofinanciranje programov Letnega pro-
grama športa v MOL obsega sofinanciranje 
programov v navedenih okvirnih zneskih na 
naslednjih področjih delovanja v športu:

Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 

sredstva  
v EUR

  1. Program športa otrok in mladine

  1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 47.568

1.1.1. Mali sonček za predšolske otroke

Kolčan Obrazec 1 1.1.1.1. Drsalni tečaji 

Kolčan Obrazec 1 1.1.1.2. Krosi

Kolčan Obrazec 2 1.1.2. Drugi do 40-urni interesni programi športa za predšolske otroke

  1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 470.498

Plut Obrazec 1 1.2.3. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 118.352

   Individualne panoge

   Ekipni športi

Plut Obrazec 1 1.2.4. Druga tekmovanja za otroke do 12 let 10.000

   Festivali in zaključne prireditve programov ŠŠT in ID

Kolčan Obrazec 2 1.2.5. Drugi do 80-urni interesni programi športne vzgoje otrok 342.146

  1.2.5.1. Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci 
ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami

  1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški programi)

1.2.5.3. Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke

  1.2.5.4. Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok 
s posebnimi potrebami

  1.3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov 48.985

Plut Obrazec 1 1.3.1. Šolska športna tekmovanja za mladino 38.985

   Individualne panoge

   Ekipni športi

Plut Obrazec 1 1.3.2. Medfakultetna tekmovanja 10.000

  1.3.2.1. Ligaška tekmovanja med fakultetami 

  1.3.2.2. Enodnevna tekmovanja 

Rems Obrazec 3a 1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in 
vrhunski šport 1.760.000

 Individualne panoge

 Kolektivne panoge

Rems Obrazec 8 1.5. Mestne panožne športne šole 1.554.480

  2. Šport odraslih 
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Rems Obrazec 3b 2.1. Programi vadbe kakovostnega športa 65.000

 Individualne panoge

 Kolektivne panoge

Rems Obrazec 3c 2.2. Programi vadbe vrhunskega športa 100.000

 Individualne panoge

 Kolektivne panoge

 2.3. Programi vadbe na področju športne rekreacije

Počervina Obrazec 4 2.3.1. Programi vadbe na področju športne rekreacije 27.000

2.3.1.2. Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let

2.3.1.3. Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene

2.3.1.4. Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene

Počervina Obrazec 5 2.3.2. Projekti animacije 110.260

2.3.2.1. Ligaška tekmovanja

2.3.2.1.1. Nogomet

2.3.2.1.2. Košarka

2.3.2.1.3. Odbojka

2.3.2.1.4. Tenis

2.3.2.1.5. Kegljanje

2.3.2.1.6. Namizni tenis

2.3.2.1.7. Prvenstvo MOL v ulični košarki

2.3.2.1.8. Rekreacijsko prvenstvo MOL v Floorballu

Počervina Obrazec 5 2.3.2.2. Animacijske športno rekreativne prireditve

2.3.2.2.1. Ljub ljana teče 

2.3.2.2.2. Pohodništvo 

2.3.2.2.3. Kolesarstvo 

2.3.2.2.4. Kajak – Kanu 

2.3.2.2.5. Tek na smučeh 

2.3.2.2.6. Plavanje

2.3.2.2.7. Drsanje

2.3.2.2.8. Rolanje 

2.3.2.2.9. Curling

2.3.2.2.10. Alpsko smučanje 

2.3.2.2.11. Kegljanje 

2.3.2.2.12. Borilne veščine

2.3.2.2.13. Razgibajmo Ljub ljano 

Počervina Obrazec 4 2.4. Programi športa invalidov 15.000

  3. Razvojne in strokovne naloge v športu

Lebar Obrazec 6 3.1. Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje 
MOL 220.000

3.1.1. Delovanje zvez društev

3.1.2. Spodbuditev registriranih športnih blagovnih znamk

Počervina Obrazec 5 3.4. Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

3.4.1. Ljub ljanski maraton 200.901

3.4.2. Pohod ob žici 95.000

3.4.2.1. Tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle

3.4.2.2. Pot ob žici – letna akcija

3.4.3. Maraton Franja 70.000

3.4.4. Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL 44.500

3.4.4.1. Športni vikend Ljub ljanica 10.000

3.4.4.2. Športnik leta 4.500

3.4.4.3. Druge prireditve 30.000
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Rems Obrazec 9 3.4.5. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 1.788.000

3.4.5.1. Atletski miting Ljub ljane 25.000

3.4.5.2. Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji 15.000

3.4.5.3. Odprto prvenstvo Ljub ljane v tenisu 25.000

3.4.5.4. Svetovni pokal v gimnastiki 25.000

3.4.5.5. Svetovni pokal v kajaku 15.000

3.4.5.6. Svetovno prvenstvo v judu 25.000

3.4.5.7. Druga tekmovanja in prireditve 78.000

3.4.5.8. Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj 1.580.000

Košarka 500.000

Rokomet 400.000 

Nogomet 200.000 

Hokej 280.000 

Odbojka 200.000 

Počervina Obrazec 10 3.4.6. Mednarodna dejavnost

 Nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5. mest 20.000

7. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo 

biti porabljena v letu 2013.
8. Rok za predložitev vlog in na-

čin predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati iz-

ključno po pošti kot priporočeno pošiljko 
na naslov: Mestna občina Ljub ljana, p.p. 
25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 30. 11. 2012 (velja datum poštne-
ga žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena 
in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). 
Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlo-
gi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, po-
slan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priložena v e- Razpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo 
v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis 
s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, 
ne bo upoštevana.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in koli-
kor je mogoče jasni.

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno 
popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec 
MOL« v e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« 
v e-Razpisu;

– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge ske-

nirane in oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati 

natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je 

določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane 

v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z ob-
vezno uporabo »Obrazca ovojnica«.

Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam 
izvajalcev z lokacijami izvajanja programov 
se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci 
morajo v svojih komunikacijskih sredstvih 
s člani in drugimi javnostmi navajati, da pro-
gram sofinancira MOL.

9. Datum odpiranja vlog, oddanih po 
pošti

Odpiranje vlog bo opravila razpisna ko-
misija. Pričelo se bo 5. 12. 2012 in ne bo 
javno.
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Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nada-
ljuje naslednji dan.

Na odpiranju imenovana komisija ugo-
tavlja popolnost vlog glede na to, če so 
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog ozi-
roma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo 
razpisna komisija v roku 8 dni od odpira-
nja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
3 dni dopolnijo.

10. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Na podlagi odločitve/predloga razpisne 
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrže-
nih vlogah na razpisanih področjih po poo-
blastilu župana s sklepom odločila direktorica 
MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan 
MOL. Merila za izbor programov so določena 
s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku 
za sofinanciranje izvajalcev letnega progra-
ma športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 115/08, 82/11) in pritožba glede 
izbora meril v okviru razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na pod-
lagi časa prispetja, pravilne opremljenosti 
ovojnice in popolnosti vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in 
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene 
z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumen-
tacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala 
in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način 

(razen glede formata ovojnice), ki je določen 
v 8. točki besedila tega razpisa,

– ki bodo predložene na drug način (npr. 
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslo-
vljene ali dostavljene na drug naslov,

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in dru-
gih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacije za posamezno 
razpisno področje oziroma te ne bodo odda-
ne v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku 
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih in posebnih pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumentaci-
je za posamezno razpisno področje,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi 
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila 
o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku 
odpiranja vlog oziroma najkasneje v osmih 
dneh od sprejema proračuna MOL za leto 
2013, če proračun MOL za leto 2013 do 
izteka roka 120. dni po zaključku odpiranja 
vlog še ne bo sprejet.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsako razpi-
sno področje je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni stra-
ni MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/me-
stna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo 
vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko 
oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.

12. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som bodo zainteresiranim dobili:

– na informativnem dnevu, ki bo 14. 11. 
2012 ob 15. uri, v veliki sejni dvorani na Ma-
gistratu, Mestni trg 1,

– pri skrbnikih društev po telefonu oziro-
ma po e-pošti,

– na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljub ljana

Št. 3523-0012/2012/1 Ob-4737/12
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega za-

kona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 
45/08, 57/08 in 87/11), Pravilnika o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem (Ura-
dni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 
11/09 in 81/11), Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
ZUP-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10), 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – ZSV-UPB2) in sklepa Občinskega 
sveta Občine Vojnik, sprejetega na 16. redni 
seji dne 20. 9. 2012, Občina Vojnik, Keršo-
va 8, Vojnik, objavlja

javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj  

v najem za leta 2013–2015
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) 

razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj, ki se 
bodo izpraznila ali na novo pridobila v letih 
2013, 2014, 2015 v najem. Število dode-
ljenih stanovanj bo odvisno od števila pra-
znih stanovanj, ki bodo na razpolago v le-
tih 2013–2015 oziroma do objave novega 
razpisa.

Oblikovana bo prednostna lista za sta-
novanja, predvidena za oddajo v najem pro-
silcem, ki so glede na socialne razmere po 
9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik) 
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine.

Na prednostno listo se bodo uvrstili pro-
silci, ki bodo izpolnjevali dohodkovni kriterij 
iz točke 2.2.

Stanovanja bodo na območju Občine 
Vojnik. Najemniki bodo najemne pogodbe 
sklepali z lastnikom neprofitnega stanova-
nja, oddanega v najem. Lastnik stanovanja 
lahko odpove najemno pogodbo iz razlogov 
in pod pogoji, določenimi v 103. členu Sta-
novanjskega zakona, še zlasti, če najemnik 
redno ne plača najemnine v roku, ki ga do-
loča najemna pogodba.

1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna sta-

novanja bo določena na podlagi Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje najemnin v ne-
profitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 
62/10) oziroma na podlagi predpisa, ki bo 
veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

Najemniki bodo lahko uveljavljali pravi-
co do subvencionirane neprofitne najemnine 
v skladu z Uredbo, oziroma drugim predpi-
som, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja 
ima pravico vsakih pet let preveriti, ali na-
jemnik in uporabniki neprofitnega stanova-
nja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za 
uporabo neprofitnega stanovanja po veljav-
nem pravilniku na dan preverjanja. Podatke 
o denarnih prejemkih za preteklo koledar-
sko leto pred preverjanjem izpolnjevanja po-
gojev za uporabo neprofitnega stanovanja 
pridobiva najemodajalec iz uradnih evidenc 
in drugih zbirk osebnih podatkov upravljav-
cev zbirk podatkov, v skladu z zakonom. 
Najemniki morajo na zahtevo najemodajal-
ca predložiti vse zahtevane izjave in doka-
zila zase in za uporabnike v roku 30 dni od 
prejema zahteve. Če najemnik ni več upravi-
čen do neprofitnega stanovanja, se najemna 
pogodba lahko spremeni v najemno pogod-
bo za tržno stanovanje skladno z 90. členom 
Stanovanjskega zakona.
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Če se socialne razmere najemnika, ki 
plačuje za stanovanje prosto oblikovano na-
jemnino, spremenijo tako, da dohodek pade 
pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika, 
lahko najemnik od najemodajalca zahteva 
preveritev svojega socialnega stanja in po-
novno spremembo prosto oblikovane naje-
mnine v neprofitno najemnino.

Za povprečno veliko dvosobno stanova-
nje v velikosti 55 m2, točkovano s 320 točka-
mi, je znašala najemnina v mesecu avgustu 
2012, izračunana na podlagi navedenih ve-
ljavnih predpisov približno 180 EUR.

1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo 

upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila lastne 
udeležbe in varščine

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

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

Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi 
manjše stanovanje, če se upravičenec s tem 
strinja ali če to želi.

Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi 
večje stanovanje, če se upravičenec s tem 
strinja ali če to želi, pri čemer se razlika 
v m2 lahko obračuna kot prosto oblikovana 
najemnina.

2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci do dodelitve neprofitnih sta-

novanj v najem morajo izpolnjevati nasle-
dnje splošne pogoje:

– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče na obmo-

čju Občine Vojnik,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospo-

dinjstva ni najemnik neprofitnega stanova-
nja, oddanega za nedoločen čas in z nepro-
fitno najemnino, ali lastnik ali solastnik dru-
gega stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
ki ne presega vrednosti 40 % primernega 
stanovanja, razen če morajo to stanovanje 
po zakonu oddajati v najem za nedoločen 
čas za neprofitno najemnino,

– da prosilec ali kdo izmed članov go-
spodinjstva ni lastnik drugega premoženja, 
ki presega 40 % vrednosti primernega sta-
novanja (točka 2.3.),

– da se mesečni dohodki prosilčevega 
gospodinjstva v letu 2011 gibljejo v mejah, 
določenih v 2.2. točki razpisa,

– da je prosilec, ki ponovno prosi za do-
delitev neprofitnega stanovanja v najem, po-
ravnal vse obveznosti iz prejšnjega nepro-
fitnega najemnega razmerja ter morebitne 
stroške sodnega postopka.

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

– žrtve družinskega nasilja, ki imajo za-
časno bivališče v materinskih domovih in 
zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih 
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na obmo-
čju Občine Vojnik;

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo 
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge 
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osebe, ne glede na kraj stalnega prebivali-
šča, če imajo na območju Občine Vojnik mo-
žnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno 
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

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

2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve ne-

profitnega stanovanja, če dohodki njihovih 
gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011 ne presegajo v preglednici pod 
to točko določenih odstotkov od povprečne 
neto plače v državi, ki je v navedenem ob-
dobju znašala 987,39 EUR.

Prosilci za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem, ki ne presegajo dohodka go-
spodinjstva, določenega v spodnji pregle-
dnici, so oproščeni plačila lastne udeležbe 
in varščine.

Velikost gospodinjstva
DOHODEK

 % Meja neto dohodka
v EUR

1-člansko 90 % do 888,65

2-člansko 135 % do 1.332,98

3-člansko 165 % do 1.629,19

4-člansko 195 % do 1.925,41

5-člansko 225 % do 2.221,63

6-člansko 255 % do 2.517,84

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinj-
stva se gornja lestvica nadaljuje s prišteva-
njem po 20 odstotnih točk.

Ker obstoječi predpisi in tehnične mo-
žnosti ne omogočajo neposredno pridobi-
vanje podatkov o neto dohodkih po uradni 
dolžnosti pri Davčni upravi RS, morajo pro-
silci podatke o neto dohodkih gospodinj-
stva predložiti sami za navedeno obdobje.

2.3. Premoženje gospodinjstva
Glede na število članov gospodinjstva 

vrednost drugega premoženja (vse drugo 
premično ali nepremično premoženje v dr-
žavi in tujini razen premoženja po tretji ali-
neji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali 
drugega družinskega člana ne sme prese-
gati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva
Vrednost drugega premoženja,  

ki ne sme presegati 40 % vrednosti  
primernega stanovanja

1-člansko 15.148,80 EUR

2-člansko 18.515,20 EUR

3-člansko 23.564,80 EUR

4-člansko 27.604,48 EUR

5-člansko 31.980,80 EUR

6-člansko 35.347,20 EUR

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

Kriteriji in merila za ocenjevanje stano-
vanjskih in socialnih razmer prosilcev

3.1. Prednostne kategorije prosilcev
Prednostne liste upravičencev za dode-

litev neprofitnih stanovanj v najem bodo se-
stavljene na podlagi kriterijev, ki jih določa 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem. Poleg kriterijev iz prejšnjega 
odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika 
upoštevajo še naslednje prednostne kate-
gorije prosilcev: mladi (udeleženec razpisa 
ni star več kot 30 let, za starost 30 let šteje 
30 let, dopolnjenih v letu razpisa) in mlade 
družine (v primeru družin z najmanj enim ro-
jenim otrokom, v kateri nobeden od staršev 
ni star več kot 35 let, za starost 35 let se šte-
je 35 let, dopolnjenih v letu razpisa); družine 
z več otroki; invalidi in družine z invalidnim 
članom; družine z manjšim številom zapo-
slenih; državljani z daljšo delovno dobo, ki 
so brez stanovanja ali pa so podnajemniki; 
žrtve nasilja v družini; osebe s statusom žr-
tve vojnega nasilja.

Točkovanje prednostnih kategorij prosil-
cev je določeno pod točko 3.3.

3.2. Dodatni pogoji
Skladno z določili 4. člena Pravilnika 

o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v na-
jem zapisnik določa še dodatna pogoja in 
kriterija:

– Stalnost bivanja prosilca na območju 
Občine Vojnik:

Doba stalnega bivanja se točkuje od 
vključno leta 1971 dalje, ker za obdo-
bje pred tem letom ni mogoče dobiti potr-
dila o stalnem bivanju na območju Občine 
Vojnik. Upošteva se število let, dopolnjenih 
v letu objave razpisa. V primeru prekinitve 
stalnega bivanja na območju Občine Vojnik 
se doba stalnega bivanja sešteva.

– Uvrstitev na prednostno listo na prej-
šnjih razpisih

Dodatne točke bodo lahko pridobili pro-
silci, ki so že sodelovali na prejšnjih razpisih 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
v Občini Vojnik in se uvrstili na prednostno 
listo, vendar niso pridobili pravice do dode-
litve neprofitnega stanovanja v najem glede 
na število razpisanih stanovanj.

Točkovanje dodatnih pogojev prosilcev je 
podrobneje določeno pod točko 3.3.

3.3. Točkovanje
Prednostne kategorije prosilcev in doda-

tni pogoji, opredeljeni v točkah 3.1. in 3.2., 
se točkujejo z naslednjo višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV: Število točk

1. Mladi (prosilec do 30 let) 60

2. Mlade družine (prosilca do 35 let, najmanj en rojen otrok) 80

3. Družine z večjim številom otrok – najmanj 3 oziroma več otrok 60

4. Invalidi in družine z invalidnim članom 80

5. Družina z manjšim številom zaposlenih (točkuje se samo v primeru, ko je družina najmanj 3-članska  
in je zaposlen samo 1 družinski član oziroma nihče v družini ni zaposlen) 60

6. Državljani z daljšo delovno dobo, ki še nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega problema  
(moški nad 13 let, ženske nad 12 let) 80

7. Žrtve nasilja v družini 80

8. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 60

OPOMBA: Kriterija iz točke 1. in 2. se izključujeta
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DODATNI POGOJ: Število točk

STALNO BIVANJE PROSILCA V OBČINI VOJNIK

nad 5 do 10 let 20

nad 10 do 15 let 40

nad 15 do 20 let 60

nad 20 let 80

UDELEŽBA NA PREJŠNJIH RAZPISIH

1 uvrstitev na prednostno listo 30

2 uvrstitvi na prednostno listo 50

3 ali več uvrstitev na prednostno listo 130

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

dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvi-
gnejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo 
na razpis, v času uradnih ur od 20. 11. 2012 
dalje v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 
Vojnik.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni pla-
čati upravno takso v višini 4,54 EUR za 
vlogo in 18,12 EUR za izdajo odločbe 
po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Za-
kona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št. 42/07 – ZUT-UPB5,126/07 in 106/10), 
kar znaša 22,66 EUR. Upravno takso v zne-
sku 22,66 EUR se plača v blagajno na se-
dežu Občine Vojnik ali nakaže s plačilnim 
nalogom na transakcijski račun za plačilo 
takse številka: 013395390309168, ref. 11 
76392-7111002 – Občinske upravne takse, 
katerega fotokopija se priloži vlogi.

Taksni zavezanci v slabih premoženj-
skih razmerah lahko zahtevajo oprostitev 
plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane 
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih 
taksah. Status upravičenca dokažejo ta-
ksni zavezanci s pravnomočno odločbo 
o dodelitvi denarne socialne pomoči, de-
narnega dodatka po predpisih socialnega 
varstva oziroma nadomestila za invalidnost 
po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih te-
lesno in duševno prizadetih oseb, ali z dru-
gimi dokazili.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi 
v višini 22,66 EUR bo razpisnik sprejemal 
v tajništvu Občine Vojnik od 26. 11. 2012 do 
28. 12. 2012, in sicer:

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

16.30 ter
– v petek od 8. do 12. ure.
Vloge morajo prosilci poslati s priporo-

čeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: 
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Šteje se, 
da je vloga pravočasna, če je zadnji dan 
roka za prijavo oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana 
v tajništvu Občine Vojnik.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, 
bo pozvan, da vlogo v določenem roku do-
polni z manjkajočimi listinami. Vloge prosil-
cev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo 
s sklepom zavržene.

K izpolnjeni vlogi za pridobitev neprofi-
tnih stanovanj v najem morajo prosilci pri-
ložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 
2. in 3., druge listine pa, če se nanašajo na 
njihov primer in/ali na njihovi podlagi uvelja-
vljajo dodatne točke:
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1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih do-
hodkih in prejemkih ter nazivih njihovih iz-
plačevalcev, za leto 2011 (osebni dohodek, 
pokojnina, dohodek iz dela prek študent-
skega servisa, invalidnina, denarna socialna 
pomoč, nadomestilo za brezposelne itd.);

2. dokazila o vseh izplačanih neto pla-
čah v letu 2011, če v preteklem koledar-
skem letu ni imel dohodkov iz delovnega 
razmerja;

3. izjavo o premoženjskem stanju, skla-
dno s prvim odstavkom 3. člena Pravil-
nika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem;

4. najemno oziroma podnajemno po-
godbo, če prosilec ne živi pri starših ali 
sorodnikih;

5. dokumentacijo o trajni vezanosti na 
uporabo invalidskega vozička ali o veza-
nosti na trajno pomoč druge osebe, kolikor 
gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem;

6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, 
kolikor je prosilec že imel v najemu nepro-
fitno stanovanje;

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

8. dokazilo o zadnji plačani najemnini 
oziroma podnajemnini;

9. dokazilo o kvaliteti bivanja (starejša 
stanovanja s pomanjkljivimi oziroma dotra-
janimi instalacijami, za kletna, vlažna ozi-
roma premalo osončena stanovanja, stano-
vanja s povsem nefunkcionalno razporedi-
tvijo prostorov ipd.) – točkovalni zapisnik

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

11. kopijo poročnega lista oziroma no-
tarsko overjene izjave o obstoju zunajza-
konske skupnosti;

12. izpisek iz rojstne matične knjige za 
vsakega otroka;

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

14. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15. odločbo socialne službe o ločenem 

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

16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam 
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, 
da je preživnina neizterljiva, oziroma od-
ločbo o prejemanju preživnine iz preživnin-
skega sklada;

17. potrdilo ustrezne institucije, če je 
prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo 
z njim stalno prebival, gibalno ovirana ose-
ba, trajno vezana na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe;

18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije 
(odločba Centra za socialno delo, Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
oziroma Zavoda za zaposlovanje);

19. izvid osebnega zdravnika, s katerim 
se dokazujejo trajna obolenja prosilca ali 
družinskih članov, pogojena s slabimi sta-
novanjskimi razmerami;

20. odločba o razvrstitvi otroka, mlado-
stnika ali mlajše polnoletne osebe glede na 

zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 
telesno motnjo ali izvid in mnenje speciali-
stične pediatrične službe;

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

22. odločbo o statusu žrtve vojnega na-
silja;

23. izjavo o dobi bivanja – stalnega pre-
bivališča na območju Občine Vojnik;

24. izjavo o vsaj 1x sodelovanju na prej-
šnjih razpisih za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem v Občini Vojnik.

Prosilec in polnoletni člani gospodinj-
stva lahko razpisniku s pooblastilom dovo-
lijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali 
kopiranje njihovih osebnih podatkov iz ura-
dnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri 
vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, 
ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih 
osebnih podatkov. V tem primeru morajo 
vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.

Potrdila o državljanstvu, potrdila o stal-
nem prebivališču in številu članov gospo-
dinjstva bo v skladu s prejšnjim odstavkom 
pridobil razpisnik od pristojnega državnega 
organa, podatke o obdavčljivih in neobdav-
čljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoje-
čih zbirk podatkov.

Podatke, ki se štejejo za davčno taj-
nost, pridobijo najemodajalci neprofitnih 
stanovanj za prosilca in polnoletne člane 
gospodinjstva iz dokončnih odločb o odme-
ri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb 
davčnega organa in iz davčnih obračunov. 
Iz navedenih dokumentov lahko najemoda-
jalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke 
o davčni številki, o vzdrževalnih družinskih 
članih, o dohodkih davčnih zavezancev, 
o stroških upoštevanih pri uveljavljanju 
davčne osnove, o obveznih prispevkih za 
socialno varnost, podatke o znižanjih in 
olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu 
akontacije dohodnine ter od dohodkov iz 
kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, 
če davčni organ s temi podatki razpolaga. 
Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem 
odstavku navedene podatke pridobivajo od 
davčnega organa v skladu z zakonom, ki 
ureja davčni postopek.

Na zahtevo najemodajalca upravljavci 
zbirk podatkov brezplačno posredujejo vse 
podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih do-
hodkih in prejemkih za preteklo koledarsko 
leto pred letom razpisa za prosilca in polno-
letne člane gospodinjstva, navedene v vlo-
gi za pridobitev neprofitnega stanovanja.

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

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

4. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnika bo prever-

jala pravočasnost prispelih vlog in njihovo 
popolnost ter sedanje stanovanjske razme-
re prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo pro-
učila utemeljenost pravočasnih in popolnih 
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za 
oblikovanje prednostne liste za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem, in dokumen-
tiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih 
organih in organizacijah ter posameznikih.

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

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo 
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno 
listo, in sicer po številu zbranih točk. Če se 
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci 
razpisa z enakim številom točk glede na 
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, 
ki so določene v obrazcu, imajo prednost 
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti 
prosilci, ki imajo stalno bivanje dalj časa na 
območju Občine Vojnik.

Udeležencem razpisa bodo vroče-
ne odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi 
na prednostno listo upravičencev v roku 
6 mesecev po zaključku javnega razpisa. 
Zoper odločitev razpisnika je dopustna 
pritožba na župana, ki bo o njej odločil 
v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe. 
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se bo seznam upravi-
čencev, ki se bodo uvrstili na prednostno 
listo za dodelitev neprofitnih stanovanj, jav-
no objavil na enak način kot razpis. Z uspe-
limi upravičenci bodo sklenjene najemne 
pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno 
najemnino.

Uspelega upravičenca, ki neupravičeno 
zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki 
se na ponovni poziv k sklenitvi najemne po-
godbe ne odzove, se črta s seznama pred-
nostne liste upravičencev do najema ne-
profitnih stanovanj.

Od razpoložljivih stanovanj v letih 
2013–2015 se bodo stanovanja dodelje-
vala po vrstnem redu na prednostni listi, 
upoštevaje površinske normative, navede-
ne pod 1.3. točko razpisa.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo 
razpisnik ponovno preveril, če uspeli upra-
vičenec še izpolnjuje pogoje in merila tega 
razpisa za upravičenost do dodelitve ne-
profitnega stanovanja v najem. V primeru 
bistveno spremenjenih okoliščin, ki vplivajo 
na upravičenost, lahko razpisnik postopek 
obnovi in prosilca črta s seznama upravi-
čencev.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso 
podrobneje urejene v razpisu, uporabljajo 
določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofi-
tnih stanovanj v najem in Stanovanjskega 
zakona.

Vse informacije lahko dobite na sedežu 
Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik, v času 
uradnih ur:

– ponedeljek: od 8. do 12. ure,
– sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 

16.30,
– petek: od 8. do 12. ure,
ter na tel. 03/780-06-28 (Tanja Golec 

Prevoršek).
Občina Vojnik

Št. 330-3/2012-1 Ob-4749/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 
10. člena Pravilnika o dodeljevanju držav-
nih pomoči na področju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Veržej (Uradni list 
RS, št. 95/07) ter Odloka o proračunu Ob-
čine Veržej za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 31/12) objavlja Občina Veržej, Ulica 
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej
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javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja 

društvene dejavnosti na področju 
kmetijstva v Občini Veržej za leto 2012

I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je pospeševanje društvene de-
javnosti na področju kmetijstva.

II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina 
razpisanih sredstev znaša 2.560,00 EUR.

III. Upravičenci: društva in njihove zve-
ze s področja kmetijstva in s kmetijstvom 
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na 
območju Občine Veržej, ter društva, ki ni-
majo sedeža v občini pa imajo aktivnosti 
usmerjene tudi na področje Občine Veržej.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu:

– registracija pravne osebe v skladu 
s predpisi, ki urejajo društva,

– delovanje na področju kmetijstva in 
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,

– realno izvedljiv program dela za leto 
2012,

– zahtevane priloge navedene v razpisni 
dokumentaciji.

V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohra-

njanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma 

zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve 

kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na član-

stvu iz Občine Veržej,
– povezovanje in sodelovanje s sorodni-

mi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predlože-

nega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih 

v letnem programu dela,
– drugi stroški povezani z delovanjem 

društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja: do 50 % upra-

vičenih stroškov izkazanih na podlagi od-
hodkov za društveno dejavnost v preteklem 
letu (AJPES poročilo za preteklo leto).

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpi-

sana obrazca in priložiti zahtevane priloge, 
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka 
javnega razpisa na voljo med uradnimi ura-
mi na Občini Veržej, Ulica bratstva in eno-
tnosti 8, 9241 Veržej in na spletni strani, 
www.verzej.si.

Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom se dobijo na Občini Veržej, na 
tel. 02/58-44-480, kontaktna oseba Vesna 
Legen.

IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 

19. 11. 2012.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na 

naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in eno-
tnosti 8, 9241 Veržej, oziroma se vloži nepo-
sredno v sprejemni pisarni občine.

Predložena vloga mora biti v zapeča-
tenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrb-
tni strani opremljen z nazivom in naslovom 
vlagatelja, in na sprednji strani označen 
z oznako »Ne odpiraj – vloga«, s pripisom 
»Pospeševanje društvene dejavnosti – kme-
tijstvo«.

X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija 

in bo 21. 11. 2012.
Komisija po vrstnem redu oddaje popol-

nih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih 

oceni na podlagi pogojev in meril, ki so na-
vedena v javnem razpisu oziroma v razpisni 
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog ko-
misija pripravi predlog prejemnikov finanč-
nih sredstev. O opravičenosti do dodelitve 
sredstev se odloči s sklepom.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku 
8 dni po odločitvi in prejemnik pozvan k pod-
pisu pogodbe. Če se v roku 8 dni od preje-
ma poziva nanj ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neu-
temeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne 
vloge komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog 
pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve 
je 5 dni od dneva prejema poziva za dopol-
nitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v na-
vedenem roku ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži 
pritožbo za preveritev utemeljenosti skle-
pa o dodelitvi sredstev na naslov Občina 
Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 
Veržej, v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana o pritožbi je dokončna. 
Prepozno vložena pritožba se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev 

mora prejemnik vsa pridobljena sredstva 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve 
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in 
sicer:

– če so bila sredstva nenamensko upo-
rabljena,

– če se ugotovi, da je prejemnik za prido-
bitev sredstev navajal neresnične podatke.

Občina Veržej

Št. 354-0027/2012 Ob-4774/12
Na podlagi 10. člena Statuta Občine 

Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 13/06, 50/07 in 61/08) in določil Odloka 
o proračunu Občine Brežice za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 10/12 in 80/12) Občina 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, objavlja

javni razpis
sofinanciranje malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje ma-

lih čistilnih naprav za komunalne odpadne 
vode do 15 PE (populacijskih enot) v Občini 
Brežice.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastni-

ki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim 
prebivališčem v Občini Brežice,

– društva s sedežem v Občini Brežice, ki 
jim je z odločbo ali na podlagi zakona pode-
ljen status društva, ki deluje v javnem inte-
resu in ki so lastniki ali upravljavci objekta, 
ki služi izvajanju dejavnosti društva.

2. Pogoji pri sofinanciranju izgradnje 
male komunalne čistilne naprave:

– da se objekt nahaja na enem izmed 
območij, ki so navedena v Akcijskem načrtu 
opremljanja naselij s kanalizacijo in malimi 
čistilnimi napravami, ki ga je potrdil Občinski 
svet Občine Brežice na svoji 16. redni seji 
dne 2. 7. 2012 (gradivo dosegljivo na, www.
brezice.si),

– veljavno gradbeno dovoljenje za 
objekt v izgradnji ali zgrajen po letu 1967 

ali potrdilo, za objekt zgrajen pred letom 
1967, da ima objekt na podlagi določil pr-
vega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti cer-
tifikat oziroma listino o skladnosti izdelka 
z zahtevami, glede mejnih vrednosti pa-
rametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpa-
dnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ura-
dni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10),

– čiščenje komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi mora biti 
v skladu z določili 4. člena o ustrezno-
sti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri od-
vajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 
30/10),

– čistilna naprava mora biti znotraj agro-
melioracij, ki so navedena v Operativnem 
programu odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda v Občini Brežice in znotraj 
katerih je predvideno reševanje čiščenja 
odpadnih voda kot obveznost Občine Bre-
žice – informacije si vlagatelj pridobi sam 
na Občini Brežice. V primeru kasnejše iz-
gradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu 
z obstoječim občinskim Odlokom o odva-
janju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list 
RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in 104/11) obve-
zuje priključiti na javno kanalizacijo,

– z dnem objave tega javnega razpisa 
se v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 57/08 in 57/12) malih čistilnih 
naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih 
območjih – informacije o lokacijah vodovar-
stvenih območij si vlagatelj pridobi sam na 
Občini Brežice, Oddelek za prostorsko na-
črtovanje in razvoj,

– končni prejemnik se zavezuje, da bo 
zgrajeno čistilno napravo predal v upravlja-
nje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode,

– končni prejemnik mora imeti poravna-
ne vse svoje dosedanje zapadle obveznosti 
do Občine Brežice, javnih zavodov, javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustano-
viteljica je Občina Brežice.

3. Delež sofinanciranja: do 50 % upravi-
čenih stroškov investicije.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu 

Občine Brežice za leto 2012, pod proračun-
sko postavko 9411 – ČN Krška vas. Cerklje, 
Skopice.

Finančna sredstva zagotovljena v prora-
čunu so namenjena za:

1. sofinanciranje malih čistilnih naprav 
v okvirni višini 20.000,00 EUR.

Skupna višina sredstev iz prvega odstav-
ka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo 
dodatnih sredstev v proračunu.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali 

od 1. 1. 2010 do oddaje vlog in se jih izkazu-
je s kopijami računov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za 
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgra-
jen pred letom 1967, na podlagi določil pr-
vega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje. Maksimalna višina upraviče-
nih stroškov za posamezen objekt znaša 
2.800,00 EUR z DDV.
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Upravičen strošek malih čistilnih naprav 
za obstoječe objekte z veljavnim gradbenim 
dovoljenjem je nakup in vgradnja male čistil-
ne naprave.

V primeru, da je skupni znesek računov 
za dobavljeno opremo in opravljeno delo 
nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 
2 – Maksimalna višina upravičenih mate-
rialnih stroškov, se upošteva znesek po 
računu.

Naložba mora biti zaključena pred vlo-
žitvijo vloge.

V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo 

z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. 
Razpisna dokumentacija bo od dneva obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS na 
razpolago na spletni strani Občine Brežice 
(www.brezice.si) pod rubriko Javni razpi-
si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko 
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku 
za gospodarske javne službe in gospodar-
ske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250 
Brežice.

Dodatne informacije posreduje Ma-
tjaž Mižigoj, tel. 07/620-55-56, e-mail: ma-
tjaz.mizigoj@brezice.si.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili 

osebno ali po pošti na naslov: Občina Bre-
žice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Vloge morajo v sprejemno pisarno Obči-
ne Brežice prispeti do vključno 26. 11. 2012 
do 13. ure (velja prejemna teorija). Odpira-
nje vlog se bo izvajalo 27. 11. 2012.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumen-
tacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pri-
pisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje 
malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo 
vloge, ki bodo pravočasno prispele, s pravil-
no izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi 
prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. 

Strokovna komisija bo vloge odpirala in 
obravnavala po vrstnem redu, do porabe 
sredstev. Če vloga ne bo popolna, bo prija-
vitelj pozvan, da v roku petih dni od preje-
ma poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi iz-
polnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II 
Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Prejete vloge se bodo obravnavale po 
časovnem zaporedju prispetja vloge. V pri-
meru, da bo prispelih popolnih vlog več kot 
je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo ime-
le prednost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, 
ko bo komisija pripravila predlog prejemni-
kov sredstev. Po izdanem sklepu in predlo-
ženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsa-
kim upravičencem sklenjena pogodba o do-
delitvi sredstev in ostalih medsebojnih ob-
veznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se 
izvrši na transakcijski račun upravičenca 
v roku do 30 dni od prejetja zahtevka.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske po-

rabe sredstev izvaja predstavnik Občine 
Brežice.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva 
niso bila porabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogod-
be, je občina upravičena zahtevati vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. 
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripa-
dajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva nakazila dalje.

Občina Brežice
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Št. 47803-42/2009-29 Ob-4757/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za infra-

strukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 
Tržaška 19, Ljub ljana (v nadaljevanju: upra-
vljavec) na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Naziv in sedež upravljavca in organi-
zatorja javne dražbe: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana.

Predmet javne dražbe:
1.) Nepremičnina parc. št. 480/3, k.o. 

999 – Gorica, stavbno zemljišče, v izmeri 
1408,00 m², v lasti Republike Slovenije in 
upravljanju Direkcije RS za ceste.

2.) Nepremičnina parc. št. 534/14, 
k.o. 1695 – Karlovško predmestje, zemlji-
šče, v izmeri 521 m² s stanovanjsko stav-
bo št. 3291 in z gospodarskim poslopjem 
št. 3289, vse na naslovu Ižanska 213, Ljub-
ljana, v lasti Republike Slovenije in upravlja-
nju Direkcije RS za ceste.

3.) Nepremičnina parc. št. 459/11, k.o. 
186 – Mele, asfaltirano parkirišče, v izme-
ri 18151 m², v lasti Republike Slovenije in 
upravljanju Direkcije RS za ceste.

Izklicna cena:
1.) Izklicna cena za nepremičnino 

parc. št. 480/3, k.o. 999 – Gorica, znaša 
51.000,00 EUR.

2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. 
št. 534/14, k.o. 1695 – Karlovško predme-
stje, znaša 74.000,00 EUR.

3.) Izklicna cena za nepremičnino 
parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele, znaša 
909.700,00 EUR.

Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 100,00 EUR.

Način in rok plačila kupnine: kupec po-
ravna kupnino v roku 30 dni od datuma 
izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za 
ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in si-
cer na račun, številka 01100-6300109972, 
s sklicno številko, navedeno na računu. Pla-
čilo kupnine v roku 30 dni je bistvena sesta-
vina pogodbe.

Varščina:
1.) Varščina za nepremičnino 480/3, k.o. 

999 – Gorica v višini 10 % od izklicne cene 
nepremičnine, znaša 5.100,00 EUR.

2.) Varščina za nepremičnino 534/14, 
k.o. 1695 – Karlovško predmestje v višini 
10 % od izklicne cene nepremičnine, znaša 
7.400,00 EUR.

3.) Varščina za nepremičnino parc. 
št. 459/11, k.o. 186 – Mele v višini 10 % 
od izklicne cene nepremičnine, znaša 
90.970,00 EUR.

Dražitelji morajo vplačati varščino na šte-
vilko računa 01100-6300109972 in s sklicno 
številko na 18 2431 796800.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo 
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po opra-
vljeni javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in 
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina 
zadrži.

Če dražitelj ne sklene kupoprodajne po-
godbe ali ne plača kupnine, se varščina 
zadrži.

Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu 

za infrastrukturo in prostor, Direkciji RS za 
ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljub ljana, 
v sobi 320.

Javna dražba bo potekala dne 27. 11. 
2012, in sicer:

1.) s pričetkom ob 10. uri, za nepremični-
no parc. št. 480/3, k.o. 999 – Gorica;

2.) s pričetkom ob 11. uri, za nepremič-
nino parc. št. 534/14, k.o. 1695 – Karlov-
ško predmestje;

3.) s pričetkom ob 12. uri, za nepremični-
no parc. št. parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele.

Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled 
nepremičnin

Ponudniki lahko pridobijo dodatne in-
formacije o nepremičninah, ki so predmet 
javne dražbe, vsak delovni dan med 9. in 
12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor, Direkciji Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, Ljub ljana, po predhodnem 
dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Ogled nepremičnin, ki so predmet javne 
dražbe, je mogoč vsak delovni dan med 10. 
in 12. ure, po predhodnem dogovoru na 
tel. 01/478-80-18.

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

in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije postanejo lastni-
ki nepremičnin v Republiki Sloveniji.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vse-
mi dokazili priporočeno po pošti ali jo prine-
sejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici 
na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19, 
1000 Ljub ljana, v vložišče soba 21/1, in si-
cer najkasneje do dne 26. 11. 2012, do 
12. ure.

– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje 
alineje mora vsebovati naslednja dokazila:

– firmo oziroma ime in priimek ter se-
dež oziroma naslov dražitelja;

– kopijo osebne izkaznice ali potne-
ga lista oziroma izpisek iz sodnega registra 
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 
30 dni;

– davčna številka, matična številka 
oziroma EMŠO dražitelja;

– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in pri-

spevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna 
oseba oziroma samostojni podjetnik posa-
meznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v dražiteljevi državi, enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo 
za slovenske dražitelje. Če takega potrdila 
dražitelj ne more pridobiti pa mora predlo-
žiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s ka-
tero pod materialno in kazensko odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in 
prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
niso imeli blokiranega TRR (velja samo za 
pravne osebe in samostojne podjetnike po-

sameznike – tuja pravna oseba oziroma sa-
mostojni podjetnik posameznik mora predlo-
žiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v draži-
teljevi državi, enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
pravne osebe oziroma samostojne podje-
tnike posameznike. Če takega potrdila dra-
žitelj ne more pridobiti pa mora predložiti 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod materialno in kazensko odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR);

– notarsko overjeno pooblastilo za 
zastopanje na javni dražbi, če dražitelj za 
zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo 
osebo;

– pisno (neoverjeno) pooblastilo zako-
nitega zastopnika pravne osebe, če pred-
stavnik pravne osebe, ki sodeluje na javni 
dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne 
osebe;

– originalno dokazilo o plačilu varščine 
in navedbo številke računa za primer vračila 
varščine.

Drugi pogoji prodaje nepremičnin:
– Izklicna cena ne vključuje davka na 

dodano vrednost oziroma davka na promet 
nepremičnin.

– Davke (davek na promet nepremič-
nin oziroma davek na dodano vrednost), 
stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške 
notarske overitve ter vse morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, 
plača kupec.

– Nepremičnine so naprodaj po načelu 
»videno–kupljeno«.

– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni 
po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljav-
cem kupoprodajno pogodbo. Če uspeli dra-
žitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, 
lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev 
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži nje-
govo varščino. Če uspeli dražitelj pogodbe 
ne sklene niti v podaljšanem roku, upravlja-
vec zadrži njegovo varščino.

– Upravljavec je dolžan pred sklenitvijo 
kupoprodajne pogodbe pri nepremičninah 
parc. št. 480/3, k.o. 999 – Gorica in parc. 
št. 459/11, k.o. 186 – Mele v zemljiški knjigi 
urediti izbris zaznambe javnega dobra.

Opozorilo:
Ta objava ne zavezuje upravljavca 

k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada 
Republike Slovenije ali Stalna komisija za 
izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarne-
ga premoženja Direkcije Republike Sloveni-
je za ceste lahko vse do sklenitve pravnega 
posla ustavi že začeti postopek brez obra-
zložitve in brez odškodninske odgovornosti, 
upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 
30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postop-
ka vrniti vplačane varščine brez obresti ter 
povrniti morebitne druge izkazane stroške.

Ministrstvo  
za infrastrukturo in prostor,  

Direkcija RS za ceste

 Ob-4743/12
Schenker d.d., Brnčičeva 51, 1231 Ljub-

ljana (v nadaljevanju besedila: zastavni 
upnik) na podlagi določila 167. člena Stvar-
nopravnega zakonika objavlja

Javne dražbe
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javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Schenker d.d., Brnčičeva 51, 1231 
Ljub ljana, ID za DDV: SI 41852028, matična 
številka: 5091802.

2. Opis predmetov prodaje: carinsko bla-
go po specifikaciji.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja zaseže-
nega carinskega blaga.

4. Izklicna cena
Izklicna cena carinskega blaga je knjigo-

vodska vrednost blaga, zmanjšana za 80 %.
Razen kupnine se plačajo še carinske 

dajatve (carina + DDV) za neocarinjeno bla-
go.

5. Način in rok plačila kupnine
Po sklenitvi pogodbe, se plača kupnina 

povečana za carinske dajatve in storitve ca-
rinjenja blaga.

Rok za plačilo celotne kupnine je 2 de-
lovna dni od dneva zaključka dražbe.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala dne 19. 11. 2012, s pričetkom 
ob 8.30, na Schenker d.d., PE Maribor, Mi-
klavška cesta 57b, 2311 Hoče.

7. Višina varščine: plačilo varščine v viši-
ni 1.000,00 EUR je pogoj za pristop k dražbi. 
Zainteresirani dražitelji naj znesek do 15. 11. 
2012 nakažejo na TRR 02923-0011407437.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in 
ogled predmetov javne dražbe

Ogled predmetov javne dražbe bo pote-
kal po predhodni najavi dne 15. 11. in 16. 11. 
2012, med 10. in 12. uro.

Za dodatne informacije v zvezi z ogle-
dom in podrobnejše podatke v zvezi s pri-
javo in izvedbo javne dražbe se obrnite na 
Valerijo Friš, Schenker d.d., PE Maribor, Mi-
klavška cesta 57b, Hoče, tel. 02/33-03-620, 
e-pošta: valerija.fris@schenker.si.

Dražbo v slovenskem jeziku vodi zastav-
ni upnik oziroma njegov pooblaščenec.

9. Opozorilo
Blago, ki je predmet dražbe je carinsko 

blago, ki ga je potrebno pred prevzemom 
ocariniti, ter poravnati carinske dajatve in 
stroške carinjenja.

Zastavni upnik ali pooblaščena oseba, 
lahko do sklenitve pravnega posla postopek 
javne dražbe ustavi.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni 
dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki blaga.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva plača kupec. Možen je le odkup blaga 
v celoti.

Blago bo prodano po načelu »videno–ku-
pljeno«, zato morebitne reklamacije po skle-
nitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane 
oziroma upravičene.

11. Drugi pomembni podatki
Za izvedbo postopka javne dražbe se 

imenuje tričlansko komisijo, ki sprejme pra-
vilnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo 
vodi predsednik komisije ob navzočnosti 
članov.

Če ponudnik, ki na dražbi uspe, ne skle-
ne pogodbe v pisni obliki takoj po zaključku 
dražbe, morebitna varščina zapade v korist 
zastavnega upnika in se dražitelju ne vrne. 
V tem primeru ima zastavni upnik pravico (in 
ne dolžnost) skleniti pogodbo pod enakimi 
pogoji z dražiteljem, ki je podal drugo ali 
naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni 
dražbi, brez ponovitve javne dražbe.

V primeru, da je več dražiteljev podalo 
enake ponudbe uspe dražitelj, ki ga določi 
imenovana komisija.

12. Prodajna pogodba
S trenutkom razglasitve prodaje pred-

meta dražbe dražitelju s strani zastavnega 
upnika oziroma njegovega pooblaščenca se 
šteje, da je prodajna pogodba med zastav-
nim upnikom in uspelim dražiteljem za pred-
met dražbe sklenjena za kupnino, doseženo 
na dražbi.

Zastavni upnik in dražitelj, ki je na draž-
bi uspel, bosta takoj po zaključku dražbe 
(še isti dan) podpisala pogodbo z naslednjo 
vsebino:

a) predmet prodaje je carinsko blago po 
specifikacije iz te javne dražbe;

b) kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je 
sprejel dražitelj;

c) morebitna varščina se šteje za aro, 
dano v znamenje sklenitve prodajne pogod-
be in se jo brezobrestno všteje v kupnino;

d) neuspešnim dražiteljem bomo aro vr-
nili v dveh delovnih dneh po dražbi na njihov 
TRR;

e) dražitelj mora preostali del kupnine, 
skupaj z carinskimi dajatvami in stroški ca-
rinjenja plačati v roku 2 dni po podpisu po-
godbe, in sicer pred postopkom carinjenja 
blaga, na osnovi predračuna, ki ga bo izdal 
zastavni upnik ob sklenitvi pogodbe;

f) rok za plačilo je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe; če dražitelj v roku, dolo-
čenem v prejšnji točki ne plača predračuna 
iz prejšnje točke, se šteje prodajna pogodba 
za razvezano in zastavni upnik obdrži blago;

g) zastavni upnik ne odgovarja za prav-
ne in stvarne napake na predmetu prodaje 
(pogodba bo sklenjena po načelu »videno–
kupljeno«;

h) za vsa vprašanja v zvezi s prodaj-
no pogodbo se uporablja pravo Republike 
Slovenije in je pristojno sodišče v Ljub ljani.

Schenker d.d.

Št. 478-31/2012 Ob-4721/12
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-

nje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, ob-
javlja na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in sklepa Občinskega sveta z dne 24. 10. 
2012,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja jav-
ne dražbe: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks: 
07/348-11-31.

II. Opis predmeta prodaje.
Predmet prodaje so nezazidana stavbna 

zemljišča v k.o. Stehanja vas, k.o. Štefan, 
k.o. Mali Videm, k.o. Trebnje in k.o. Zago-
rica:

Parc. št. 756/4, k.o. Stehanja vas, v iz-
meri 439 m2, naselje Velike Dole (med V. 
Dole 13 in 14).

Parc. št. 756/6, k.o. Stehanja vas, v iz-
meri 429 m2, naselje Velike Dole (med V. 
Dole 13 in 14).

Parc. št. 304/3, k.o. Stehanja vas, v iz-
meri 431 m2, naselje Male Dole (M. Dole 
14 in 15).

Parc. št. 314/1, k.o. Stehanja vas, 
v izmeri 3142 m2, naselje Male Dole (M. 
Dole 10, 1, 7).

Parc. št. 314/2, k.o. Stehanja vas, v iz-
meri 215 m2, naselje Male Dole (M. Dole 4).
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Parc. št. 581/4, k.o. Mali Videm, v izmeri 
717 m2, naselje Mali Videm (pri naslovu Mali 
Videm 1).

Parc. št. 521/15, k.o. Trebnje, v izmeri 
249 m2, Ob robu zaz. obm. Stari trg – Ulica 
Pot na Hrib.

Parc. št. 96/16, k.o. Zagorica, v izmeri 
599 m2, naselje Zagorica med št. 31 in 32.

Osnovna namenska raba nepremičnin je 
območje za poselitev.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe: prodaja nepremičnine.

Vrsta pravnega posla je prodajna po-
godba, ki mora biti z najugodnejšim ponu-
dnikom sklenjena najpozneje v 15 dneh po 
končani javni dražbi.

IV. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja

Izklicna cena za navedene nepremični-
ne je:

k.o. Parc. št. m2 Lastniški delež Izhodiščna prodajna 
vrednost v €

Stehanja vas 756/4 439 1/1 8.295,00

Stehanja vas 756/6 429 1/1 8.106,00

Stehanja vas 304/3 431 1/1 8.761,80

Stehanja vas 314/1 3142 1/1 63.874,00

Stehanja vas 314/2 215 1/1 4.370,80

Mali Videm 581/4 717 1/1 38.502,90

Trebnje 521/15 249 1/1 15.960,90

Zagorica 96/16 599 1/1 36.157,90

V ceni ni vključen davek na dodano vre-
dnost v višini 20 %, ki ga plača kupec. Naj-
nižji znesek višanja je 300,00€.

Nepremičnine se prodajajo po načelu 
»videno-kupljeno«, z zatečenim dejanskim 
posestnim stanjem na terenu v času razpisa 
javne dražbe.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo moral kupec poravnati na 

račun Občine Trebnje v osmih dneh od skle-
nitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve 
računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne 
kupnine je bistvena sestavina pravnega po-
sla. Če kupec ne poravna kupnine na dolo-
čen način in v določenem roku po sklenjeni 
pogodbi, oziroma po določitvi dodatnega 
roka, se šteje prodajna pogodba za razdr-
to. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi 
vseh stroškov se bodo kupcu nepremičnine 
izročile v posest. Stroške notarske overitve 
in vložitve zk. predloga za vpis lastninske 
pravice nosi kupec.

VI. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 27. 11. 

2012, v veliki sejni sobi Občine Trebnje (pri-
tličje), Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pričet-
kom ob 9. uri.

VII. Varščina
Dražitelji morajo pred začetkom javne 

dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % iz-
klicne cene nepremičnine na račun Občine 
Trebnje, št. SI56 0133 0010 0016 133, na-
men plačila: javna dražba in navedba nepre-
mičnine. Plačilo varščine pred začetkom jav-
ne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni 
dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina 
Trebnje varščino obdrži.
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Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo 
uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti naj-
kasneje v osmih dneh po zaključku javne 
dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se var-
ščina vračuna v kupnino. Če uspeli dražitelj 
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, 
Občina Trebnje obdrži vplačano varščino.

VIII. Pogoji za udeležbo ja javni dražbi
Za sodelovanje na javni dražbi morajo 

dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne 

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

– notarsko overjeno pooblastilo za za-
stopanje na javni dražbi, v primeru, da se 
javne dražbe v imenu dražitelja udeleži po-
oblaščenec;

– davčno številko, številko transakcijske-
ga računa,

– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso 

v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

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

Podatke in potrdila je potrebno predložiti 
oziroma morajo prispeti najkasneje do dne-
va pred dnevom javne dražbe, tj. vključno 
do 26. 11. 2012 do 12. ure, osebno v vloži-
šče ali priporočeno po pošti.

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

IX. Informacije: podrobnejše informacije 
o pogojih in predmetu javne dražbe lah-
ko interesenti pridobijo na sedežu Občine 
Trebnje, pri Vandi Zadnik, tel. 07/348-11-44.

X. Ustavitev postopka: župan Občine 
Trebnje ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do 
sklenitve pravnega posla.

XI. Besedilo javne dražbe se objavi 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Ob-
čine Trebnje, www.trebnje.si.

Občina Trebnje

Št. 478-6/2012-9 Ob-4722/12
Občina Veržej, Ulica bratstva in eno-

tnosti 8, 9241 Veržej, na podlagi 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) in 30. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem za leto 2012, 
objavlja za nepremičnino v njeni lasti

javno dražbo
za prodajo zemljišča parc. št. 2014/8, 

k.o. 234 Veržej
I. Organizator javne dražbe: Občina 

Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 
Veržej.

II. Predmet javne dražbe: zemljišče parc. 
št. 2014/8, k.o. 234 Veržej, njiva, v izmeri 
2889 m2, ki se nahaja v poselitvenem ob-
močju.

Zemljišče je namenjeno izgradnji bivalne 
enote.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja.
IV. Izklicna cena (brez DDV) znaša: 

40.446,00 EUR za 2889 m2 zemljišča. V na-
vedeni ceni ni zajet DDV, ki ga plača kupec.

Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR.
Kupnina za zemljišče zajema vrednost 

stavbnega zemljišča. Stroške komunalne 
opreme bo kupec plačal v skladu z določi-
li Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Veržej (Ura-
dni list RS, št. 69/12). V stroške komunalne 
opreme niso zajeti stroški izvedbe priključk-
ov objekta na javno infrastrukturo in priključ-
nih taks. V ceno tudi ni zajeta odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti zemljišča, 
ki jo odmeri pristojna upravna enota. Stro-
ške v zvezi s prenosom lastništva nepre-
mičnin (overitev, davki, ZK predlog, idr.) krije 
kupec. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi 
s pripravo ponudbe. Prodajalec krije strošek 
cenitve zemljišča, parcelacije ter objave jav-
ne dražbe.

V. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo izvedena v ponedeljek, dne 26. 11. 
2012, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ver-
žej, Ulica bratstva in enotnosti 8, Veržej (1. 
nadstropje).

VI. Pogoji javne dražbe:
1. Za sodelovanje na javni dražbi morajo 

dražitelji pred pričetkom dražbe predložiti 
naslednje:

– vlogo za nakup zemljišča s svojimi 
podatki (naziv, naslov, davčno in matično 
številko oziroma EMŠO); udeleženec na 
javnem razpisu lahko navedene podatke 
navede na pripravljenem pomožnem obraz-
cu, ki ga dobi na Občini Veržej ali na svoji 
lastni listini;

– izpisek iz sodnega registra in poobla-
stilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi 
(pravne osebe) oziroma osebni dokument 
(fizične osebe);

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
– potrdilo DURS (fizične in pravne osebe);

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

– originalno potrdilo o vplačilu varščine;
– v vlogi mora ponudnik navesti vrsto 

objekta, ki ga namerava graditi.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo 

sodelovati cenilec, člani komisije oziroma 
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi po-
vezane osebe.

Za resničnost izjav je ponudnik kazensko 
in materialno dogovoren. Na zahtevo naroč-
nika je tisti, s katerim bo sklenjena pogodba, 
dolžan predložiti zahtevane listine, s kateri-
mi se ugotavlja resničnost izjav oziroma iz-
polnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.

2. Nepremičnina se prodaja po sistemu 
videno – kupljeno. Ogled nepremičnine je 
možen po dogovoru z občinsko upravo.

3. Pogoj za nakup nepremičnine je iz-
gradnja bivalne enote na tej nepremičnini, 
in sicer najpozneje v roku 2 let od sklenitve 
prodajne pogodbe.

4. Višina varščine
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe, 

najpozneje do 23. 11. 2012, dolžni plačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na ra-
čun Občine Veržej, št. 01388-0100013873, 
z navedbo »plačilo varščine za javno draž-
bo« ter dokazilo o plačilu varščine predložiti 
na javni dražbi.

Izbranemu dražitelju se varščina vraču-
na v kupnino, ostalim se vplačana varščina 

vrne (brez obresti) v roku 8 dni od dneva 
javne dražbe.

Kolikor dražitelj vplača varščino in se 
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne 
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se 
mu varščina ne vrne.

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

pogodba v roku 15 dni po končani dražbi. 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži nje-
govo varščino.

Kupec mora plačati celotno kupnino 
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v prej navede-
nem roku, je bistvena sestavina pravnega 
posla. V nasprotnem primeru se pogodba 
šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.

V primeru, da se kupec odloči, da na ku-
pljenem zemljišču ne bo gradil bivalne eno-
te, kar je pogoj za nakup, mora zemljišče 
najprej ponuditi v odkup Občini Veržej, in 
sicer po ceni po kateri je zemljišče kupil brez 
revalorizacije ter bremen prosto. Navedeno 
dejstvo se zaznamuje v zemljiški knjigi.

VIII. Informacije o javni dražbi: dodatne 
informacije lahko zainteresirani dobijo na 
Občini Veržej v poslovnem času občinske 
uprave, tel. 02/584-44-80.

XIV. Občina Veržej si pridržuje pravico, 
da začeti postopek kadar koli do sklenitve 
pravnega posla ustavi.

Občina Veržej

 Ob-4723/12
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 

trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na 
podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) v po-
vezavi z 21. členom Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 
75/12), Odloka o rebalansu proračuna Ob-
čine Šmarje pri Jelšah za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 80/12) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Občine Šmar-
je pri Jelšah – rebalans za leto 2012,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organi-

zatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri 
Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 
5884012, ID številka za DDV: SI 31214908.

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 7 (trisobno), v 4. etaži, 

v skupni izmeri 83,81 m2 (s kletjo). Stanova-
nje se nahaja v večstanovanjski stavbi, na 
naslovu Rogaška cesta št. 9, 3240 Šmarje 
pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 1193/0, k.o. 
Šmarje pri Jelšah z identifikacijsko števil-
ko nepremičnine 1200-423-7. Stanovanje 
je zasedeno – oddano v najem za določen 
čas z neprofitno najemnino.

2. Stanovanje št. 6 (garsonjera), v 4. eta-
ži, v skupni izmeri 24,65 m2 (s kletjo). Stano-
vanje se nahaja v večstanovanjski stavbi, na 
naslovu Rogaška cesta št. 9, 3240 Šmarje 
pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 1193/0, k.o. 
Šmarje pri Jelšah z identifikacijsko števil-
ko nepremičnine 1200-423-6. Stanovanje 
je prazno.
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3. Stavbno zemljišče par. št. 91/10, k.o. 
Dvor, v izmeri 1.232 m2, ki v naravi pred-
stavlja komunalno neopremljeno stavbno 
zemljišče v ulici Grajski log – Šmarje pri 
Jelšah. Investitor si mora priključke urediti 
sam na lastne stroške in pridobiti potreb-
ne pogoje in soglasja pristojnih upravljav-
cev komunalne infrastrukture. Po zemljišču 
poteka fekalna kanalizacija in vodovod, na 
katera je možnost priključitev objekta, ki bi 
bil grajen na tem zemljišču. Služnostno pra-
vico si bo občina vpisala v zemljiško knjigo. 
Do parcele je možen dostop z LC 406 060 
(Šmarje-Dvor).

Predmetno zemljišče se nahaja med že-
leznico, Dvorskim potokom in cesto v nase-
lje Dvor. Na podlagi določil Odloka o prostor-
skih sestavinah dolgoročnega plana Občine 
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 
in 118/04) je zemljišče opredeljeno kot ob-
močje eno in dvostanovanjskih stavb ter 
storitvenih, pro izvodnih in trgovskih dejav-
nosti. Prostorsko se ureja v skladu z določili 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni 
list RS, št. 69/93). Zemljišče se nahaja v va-
rovalnem pasu železnice, lokalne ceste LC 
406 060 in Dvorskega potoka.

Kolikor bo kupec predmetno zemljišče 
namenil za gradnjo poslovnega objekta, lah-
ko kupec poleg te parcele, naknadno z ne-
posredno pogodbo, po isti ceni zemljišča 
za m2, kupi še dodatno parc. št. 91/12, k.o. 
Dvor, v izmeri 331 m2.

4. Stavbna zemljišča (4a in 4b), ki v na-
ravi predstavljajo komunalno neopremljeno 
stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje 
zahod, kjer je z Odlokom o prostorskih se-
stavinah dolgoročnega plana Občine Šmar-
je pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 
118/04) predvideno območje storitvenih, 
pro izvodnih in trgovskih dejavnosti ter ob-
močje eno in dvostanovanjskih stavb. Pred-
metno zemljišče se nahaja na obrobju nase-
lja Šmarje pri Jelšah.

Investitor si mora potrebne priključke 
urediti sam na lastne stroške, v skladu s po-
goji pristojnih upravljavcev komunalne in-
frastrukture, ki jih je že pridobil prodajalec, 
in sicer:

– za napajanje poslovne cone Šmarje 
zahod na omenjenih parcelah, je električna 
energija na voljo na 20kV kablovodu pri Agi-
pu, za priključitev objektov na distribucijsko 
omrežje pa bo potrebno zgraditi novo trans-
formatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonape-
tostne priključne vode.

– za zagotavljanje potrebnih količin vode 
za gašenje, bo potrebna postavitev več hi-
drantov, zaradi česar bo potrebno zagotoviti 
nov cevovod, dimenzije minimalno fi 90 mm. 
Dolžina novega cevovoda bo cca. 500 m.

– za ureditev odvajanja fekalnih odpa-
dnih vod, bo potrebno zgraditi nov priključni 
cevovod oziroma okoli 700 m ločene fekalne 
kanalizacije.

– meteorne vode se bodo odvajale po 
ločenem cevovodu v vodotok.

– za dovoz v poslovno cono se bo upo-
rabljal obstoječ cestni priključek nekategori-
zirane lokalne ceste, ki poteka do več sta-
novanjskih hiš in ribnika. Na podlagi veljav-
ne zakonodaje je potrebno na glavni cesti 
G2-107 urediti 3. pas.

a) stavbno zemljišče – parcele št. 19/4 
(7119 m2), 19/2 (2390 m2) in 17/25 (796 m2), 
v skupni izmeri 10.305 m2, k.o. 1201-Zadr-
že in

b) stavbno zemljišče – parcele št. 17/14 
(3056 m2) in 17/30 (130 m2), v skupni izmeri 
3186 m2, k.o. 1201-Zadrže.

Izklicna cena:
– k 1. – za stanovanje št. 7 (trisobno) na 

naslovu Rogaška cesta 9, 3240 Šmarje pri 
Jelšah (nepremičnina pod točko 1.) znaša 
47.000,00 €.

– k 2. – za stanovanje št. 6 (garsonjera) 
na naslovu Rogaška cesta 9, 3240 Šmarje 
pri Jelšah (nepremičnina pod točko 2.) zna-
ša 16.000,00 €.

– k 3. – za komunalno neopremljeno 
stavbno zemljišče v k.o. Dvor (stavbo ze-
mljišče pod točko 3.) znaša 23.408,00 €, ki 
ne vključuje 20 % DDV).

– k 4a). – za komunalno neopremljeno 
stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje 
zahod (stavbno zemljišče pod točko 4.a) 
znaša 301.000 €, ki ne vključuje 20 % DDV.

– k 4b). – za komunalno neopremljeno 
stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje 
zahod (stavbno zemljišče pod točko 4.b) 
znaša 83.500,00 €, ki ne vključuje 20 % 
DDV.

V izklicni ceni za nepremičnine pod toč-
ko 3., 4.a in 4.b je zajeta vrednost stavb-
nega zemljišča brez komunalnega prispev-
ka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo 
gradbenega dovoljenja na osnovi izdane 
odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški 
infrastrukturnih priključkov. Projektno doku-
mentacijo in pridobitev gradbenega dovolje-
nja si zagotovi kupec sam.

Vse nepremičnine so bremen proste, 
prodajajo se po sistemu videno–kupljeno.

Vse nepremičnine so vpisane v zemlji-
ško knjigo.

III. Najnižji znesek višanja izklicne cene 
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.

IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena naj-

kasneje v roku 30 dni po zaključku javne 
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na 
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo 
kavcijo.

– Nepremičnine bodo prodane ponudni-
ku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

– Najugodnejši dražitelj je dolžan pla-
čati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa 
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača 
na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, 
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi 
za javna plačila RS. Plačilo celotne kupni-
ne v prej postavljenem roku, je bistvena 
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto. Položena kavcija se 
všteje v kupnino.

– Za nepremičnine pod točko 1 in 2., bo 
kupec poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet z nepremičninami, 
notarsko overitev in strošek vknjižbe.

– Za stavbna zemljišča pod točko 3., 4.a 
in 4.b, bo kupec poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na dodano vre-
dnost, notarsko overitev in strošek vknjižbe.

V. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo dne 27. 11. 2012, v sej-

ni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo 
nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje 
pri Jelšah, in sicer:

– za dražbo nepremičnine pod točko 1. 
(stanovanje št. 7 – trisobno, na naslovu 
Rogaška cesta 9, Šmarje pri Jelšah): z za-
četkom ob 12. uri,

– za dražbo nepremičnine pod točko 2. 
(stanovanje št. 6 – garsonjera, na naslovu 
Rogaška cesta 9, Šmarje pri Jelšah): z za-
četkom ob 12.30,

– za dražbo nepremičnine pod točko 3. 
(parc. št. 91/10, k.o. Dvor): z začetkom ob 
13. uri,

– za dražbo nepremičnin pod točko 4. 
a (parc. št. 19/4, 19/2 in 17/25, k.o. Zadrže): 
z začetkom ob 13.30,

– za dražbo nepremičnine pod točko 4. 
b (parc. št. 17/14 in 17/30, k.o. Zadrže): 
z začetkom ob 14. uri.

Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 
uro pred pričetkom posamezne dražbe izka-
zati z dokazili iz VI. točke te objave.

VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravo-
časno in pravilno prijavi, tako da:

– plača kavcijo in predloži dokazilo o nje-
nem plačilu,

– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se 
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri 
čemer mora biti podpis pooblastitelja over-
jen pri notarju, v primeru, če se v imenu 
ponudnika javne dražbe udeleži pooblašče-
nec,

– predloži izpisek iz sodnega registra 
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, v primeru, da se prijavi pravna oseba,

– predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi 
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni 
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, 
če se prijavi samostojni podjetnik.

Organizator pred začetkom dražbe, pre-
veri in potrdi vse pravilne in pravočasne 
prijave.

VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne draž-

be vplačati kavcijo, ki znaša 10 % izklicne 
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jel-
šah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upra-
vi za javna plačila RS z navedbo »plačilo 
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta 
dražbe«.

Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku 
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki 
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija 
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku 
javne dražbe.

Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo 
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponu-
dnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme 
niti izklicne cene.

VIII. Dodatne informacije: dodatne po-
drobnejše informacije o pogojih javne draž-
be, natančnejše podatke o predmetnih ne-
premičninah in informacije za ogled nepre-
mičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje 
pri Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna ose-
ba mag. Zinka Berk.

IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija 
lahko s soglasjem župana, postopek proda-
je ustavi vse do sklenitve prodajne pogod-
be brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka 
dolžna vrniti kavcijo brez obre sti.

X. Pravila javne dražbe: javna dražba se 
izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Javna 
dražba in dražbena pravila so objavljena 
na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, 
www.smarje.si.

Občina Šmarje pri Jelšah
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 Ob-4742/12
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na 

podlagi 21. Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. čle-
na Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 42/12) in sklepa o letnem 
načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tiši-
na za leto 2012 Občinskega sveta Občine 
Tišina, z dne 19. 10. 2012, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov prodaje: predmet 
javne dražbe so naslednje nepremičnine: 
stavbni zemljišči, v k.o. Murski Črnci vl. 
št. 175: parc. št. 1396/10, v izmeri 8,01 m2; 
parc. št. 1396/12, v izmeri 6,93 m2; stavbno 
zemljišče, v k.o. Petanjci, vl. št. 601: parc. 
št. 432, v izmeri 4,74 m2; stanovanje z kletni-
mi prostori na Tišini št. 4a, ID 178.

Po prostorskem planu občine so vse ne-
premičnine opredeljene kot stavbna zemlji-
šča. Vsa zemljišča in stanovanje so v celoti 
v lasti občine ter bremen prosta.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja

Izklicne cene za prodajano premoženje 
so sledeče:

– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski 
Črnci, v izmeri 8,01 m2; je izklicna cena 
11.854,80 €,

– za parc. št. 1396/12, k.o. Murski Črnci, 
v izmeri 6,93 m2; je izklicna cena 8.870,40 €,

– za parc. št. 432, k.o. Petanjci, v izme-
ri 4,74 m2; je izklicna cena 3.507,60 €,

– za dvosobno stanovanje in kletne pro-
store ID 178, k.o. Tišina, v izmeri stanova-
nje-14 48,53 m2, drvarnica-8 11,00 m2, klet-9 
13,65 m2; je izklicna cena 32.900,00 €.

Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 
zakonsko določenega davka na promet 
z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za 
večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji 
znesek višanja.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izsta-

vljenega računa lastnika, in sicer najkasneje 
v roku 15 dni od izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 
Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo, 28. 11. 
2012, z začetkom ob 15.30.

7. Višina varščine
Dražitelj mora najkasneje do 27. 11. 

2012 do 12. ure plačati varščino v višini 
10 % od izklicne cene za posamezno zemlji-
šče, ki ga bo dražil.

Varščina se plača na račun Občine Ti-
šina – proračun, št. 01210-0100011634, 
z navedbo »Varščina za javno dražbo« 
z navedbo parcelne št. zemljišča oziroma 
stanovanja.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana var-
ščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezo-
brestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni 
javni dražbi.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in 
možnost ogleda predmeta javne dražbe: 
ogled nepremičnin javne dražbe je možen 
do ponedeljka, 26. 11. 2012 po predhodnem 
dogovoru na občinski upravi Občine Tišina. 
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom 
nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, 
faks 02/539-17-11, e-pošta: obcina@tisi-
na.si.

9. Ustavitev postopka: komisija za izved-
bo javne dražbe za prodajo stvarnega pre-
moženja Občine Tišina s soglasjem pred-
stojnika lahko postopek ustavi do podpisa 
pogodbe, pri čemer se povrne stroške dra-
žiteljem v višini izkazanih stroškov.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni 
dražbi:

– na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki nepremičnin;

– dražitelj mora najpozneje do torka, 
27. 11. 2012, do 14. ure na sedež občinske 
uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo 
udeležbo in predložiti naslednja dokazila:

– dokazilo o plačani varščini in priložiti 
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila varščine,

– matično, davčno in telefonsko šte-
vilko,

– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo 
identifikacijskega dokumenta,

– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz 
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 
30 dni;

– dražitelji morajo na dan dražbe pred 
njenim pričetkom predložiti:

– fizične osebe: osebni ali katerikoli 
drugi identifikacijski dokument,

– pravne osebe ali pooblaščenci fizič-
nih oseb: pisno notarsko overjeno poobla-
stilo.

Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni 
po končani dražbi skleniti z lastnikom kupo-
prodajno pogodbo.

Če izbrani dražitelj ne sklene kupopro-
dajne pogodbe v predpisanem roku, je po-
stopek javne dražbe razveljavljen, vplačana 
varščina je zadržana.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo), kakor tudi davek na promet nepre-
mičnin, plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu 
videno–kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi pogodbe ne bodo upošte-
vane.

Občina Tišina
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 Ob-4746/12
Na podlagi prvega odstavka 58. člena 

Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list 
RS, št. 63/07 – UPB 3, 65/08, 69/08 – ZT-
FI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl. US: 
U-I-136/07-13, 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem 
besedilu: ZJU) Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec 
in Podčetrtek, Izletniška ulica 2, Rogaška 
Slatina objavlja javni natečaj za

Inšpektorja III v Medobčinskem in
špek toratu in redarstva občin Rogaška 
Slatina, Rogatec in Podčetrtek.

I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni 
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima končano najmanj visoko stro-

kovno izobrazbo/prva stopnja;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev;

– da ima štiri leta delovnih izkušenj;
– da zoper njega ni bila vložena prav-

nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– strokovni izpit za inšpektorja;
– opravljeno obvezno usposabljanje za 

imenovanje v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega strokov-

nega izpita za inšpektorja ali obveznega 
usposabljanja za imenovanje v naziv, ga 
mora opraviti najkasneje v enem letu od 
imenovanja.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne 
izkušnje šteje delovna doba na delovnem 
mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji 
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno 
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo 
opravljeno pri istem ali pri drugem deloda-
jalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi 
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec 
pridobil z opravljanjem del na delovnem me-
stu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno 
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje 
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zah-
tevnosti, kot je delovno mesto, za katero 
oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delov-
ne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listi-
nami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja 
dela in stopnja izobrazbe.

II. Okvirna vsebina dela:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
– vodenje postopkov in izrekanje ukre-

pov v skladu z zakonom o inšpekcijskem 
nadzoru, zakonu o splošnem upravnem po-
stopku in drugimi predpisi;

– vodenje postopkov in izvajanje ukre-
pov v skladu z zakonom o prekrških;

– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva 
dejanja;

– samostojno oblikovanje poročil o sta-
nju na področju dela inšpekcijskega organa;

– vodenje predpisanih in internih evidenc 
s področja nadzora inšpekcijskega organa;

– nudenje pravne in strokovne pomoči.

III. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenje-

pis (dostopen na spletni strani europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/ver-
nav/Europass +Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI)

2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum 
(dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja 
ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena.

3. Izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, 
iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja 
glede zahtevanih delovnih izkušenj. V iz-
javi kandidat navede datum (dan, mesec, 
leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega 
razmerja pri posameznemu delodajalcu ter 
kratko opiše delo (z navedbo stopnje zah-
tevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri 
tem delodajalcu.

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

5. Izjavo, da zoper njega ni vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

6. Izjavo, da je državljan Republike Slo-
venije.

7. Izjavo o opravljenem strokovnem iz-
pitu za inšpektorja ter izjavo o opravljenem 
strokovnem usposabljanju za imenovanje 
v naziv.

8. Izjavo, da za namen tega postopka 
dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjeva-
nju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evi-
denc. V primeru, da kandidat z vpogledom 
v uradne evidence ne soglaša, bo moral 
sam predložiti ustrezna dokazila.

9. Kandidat mora prijavi predložiti tudi 
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa.

Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih 
delov:

– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane 
vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat 
prispeval k razvoju organa in področja, zla-
sti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, 
aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih 
kazalnikov realizacije le teh;

– okvirna opredelitev časa, potrebnega 
za uresničitev predlagane vizije z uteme-
ljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega 
razdobja, torej z opredelitvijo korakov, po-
trebnih sprememb v opredeljenem časov-
nem razdobju, ki bi organizacijo približalo 
zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in 
druge posledice predlaganih sprememb ozi-
roma potrebnih virov za uresničitev vizije, 
od začetka uvajanja novosti pa do vzposta-
vitve želenega stanja v skladu s predlagano 
vizijo.

IV. Posebna natečajna komisija ugotovi, 
kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za de-
lovno mesto in kateri kandidati so glede na 
svojo strokovno usposobljenost primerni za 
delovno mesto. Strokovno usposobljenost 
kandidatov bo posebna natečajna komisija 
preverjala v skladu s Standardi strokovne 
usposobljenosti z merili za izbiro in meto-

dami preverjanja usposobljenosti uradnikov 
št. z dne 2. 11. 2012, ki jih je predhodno 
določila.

Posebna natečajna komisija bo kandi-
datom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na 
svojo strokovno usposobljenost primerni za 
položaj ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na 
seznam strokovno usposobljenih kandida-
tov, izdala poseben sklep.

V. Izbrani kandidat se bo zaposlil za ne-
določen čas. S kandidatom, izbranim na jav-
nem natečaju, ki pred tem ni imel statusa 
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi 
z razveznim pogojem, če v roku ne opra-
vi usposabljanja za imenovanje v naziv in 
strokovnega izpita za inšpektorja. Delo bo 
opravljal v nazivu na sedežu organa, Izletni-
ška ulica 2, Rogaška Slatina in na sedežih 
obeh občin soustanoviteljic organa, Občine 
Rogatec in Občine Podčetrtek.

VI. Pisno prijavo z izjavami je potreb-
no poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za 
javni natečaj« in navedbo delovnega me-
sta na naslov: Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec 
in Podčetrtek, Izletniška ulica 2, Rogaška 
Slatina, in sicer v roku 15 dni od dne objave.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi ele-
ktronska oblika, poslana na elektronski na-
slov: obcina@rogaska-slatina.si, pri čemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektron-
skim podpisom.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 
8 dni po opravljeni izbiri.

Obvestilo o končanem izbirnem postop-
ku bo objavljeno na spletni strani Občine 
Rogaška Slatina, www.rogaska-slatina.si.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi 
s postopkom javnega natečaja in delovnim 
področjem se lahko kandidati obrnejo na 
Petro Gašparić, tel. 03/818-17-15.

Občina Rogaška Slatina

Št. 110-15/2012 Ob-4772/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
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 višjega sodnika na 
Kazenskem oddelku Višjega sodišča 
v Ljub ljani.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena 
in posebne pogoje za izvolitev na mesto viš-
jega sodnika, določene v 11. 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:

Razpisi delovnih mest
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– 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 pra-
vosodje in javno upravo pridobiva podatek 
o poslovni sposobnosti kandidata za sodni-
ško funkcijo od upravljavca matičnega re-
gistra, podatek o državljanstvu pa od upra-
vljavca centralne evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo
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Št. 47803-42/2009-29 Ob-4758/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za infra-

strukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 
Tržaška 19, Ljub ljana (v nadaljevanju: upra-
vljavec) na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin

Naziv in sedež upravljavca in organiza-
torja javnega zbiranja ponudb: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 
Ljub ljana

Predmet prodaje:
1.) Nepremičnina parc. št. 7694/12, k.o. 

2631 – Portorož, zemljišče, v izmeri 110 m2, 
v lasti Republike Slovenije in upravljanju 
Direkcije RS za ceste.

2.) Nepremičnina parc. št. 1422/3, k.o. 
1738 – Dravlje, zemljišče, v izmeri 221 m2, 
in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – Dravlje, ze-
mljišče, v izmeri 635 m2, obe v lasti Repu-
blike Slovenije in upravljanju Direkcije RS 
za ceste.

Izklicna cena:
1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. 

št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož, znaša 
25.630,00 EUR.

2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. 
št. 1422/3 in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – 
Dravlje, skupaj znaša 104.000,00 EUR.

Način in rok plačila kupnine: kupec po-
ravna kupnino v roku 15 dni od datuma 
izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za 
ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in si-
cer na račun, številka 01100-6300109972, 
s sklicno številko, navedeno na računu. Pla-
čilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sesta-
vina pogodbe.

Varščina: ponudniki morajo pred oddajo 
ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od 
izklicne cene nepremičnine, za katero poda-
jo ponudbo, in sicer:

– na številko računa: 01100-6300109972,
– s sklicno številko: 18 2431 796800.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdi-

lo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu 
ponudniku vračunana v kupnino, ponudni-
kom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti 
vrnjena v roku 30 dni po končanem postop-
ku javnega zbiranja ponudb.

Dokumentacija: ponudniki lahko pridobi-
jo dodatne informacije o nepremičninah, ki 
so predmet javnega zbiranja ponudb, vsak 
delovni dan, med 9. in 12. uro, na Mini-
strstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji 
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 
Ljub ljana, po predhodnem dogovoru na 
tel. 01/478-80-18.

Ogled nepremičnin: ogled nepremič-
nin, ki so predmet javnega zbiranja po-
nudb, je mogoč vsak delovni dan, med 10. 
in 12. uro, po predhodnem dogovoru na 
tel. 01/478-80-18.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež 

oziroma naslov ponudnika;

– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja 
za odkup, ki ne sme biti nižja od izklicne 
cene;

– kopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta oziroma izpisek iz sodnega registra za 
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 
30 dni;

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za oddajo 
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo;

– originalno dokazilo o plačilu varščine 
in navedbo številke računa za primer vračila 
varščine;

– davčna številka, matična številka oziro-
ma EMŠO ponudnika;

– kontaktna številka ponudnika.
Drugi pogoji:
– V postopku javnega zbiranja ponudb 

lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, 
ki lahko v skladu s pravnim redom Republi-
ke Slovenije postanejo lastniki nepremičnin 
v Republiki Sloveniji.

– Izklicna cena ne vključuje davka na 
dodano vrednost kakor tudi ne davka na 
promet nepremičnin.

– Nepremičnine so naprodaj po načelu 
»videno–kupljeno«.

– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 
15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upra-
vljavcem kupoprodajno pogodbo. Če izbrani 
ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem 
roku, lahko upravljavec podaljša rok za skle-
nitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži 
njegovo varščino. Če izbrani ponudnik po-
godbe ne sklene niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino.

– Davke (davek na promet nepremič-
nin oziroma davek na dodano vrednost), 
stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške 
notarske overitve ter vse morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, 
plača kupec.

– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je cena – najugodnejši ponudnik je tisti, ki 
ponudi najvišjo ceno.

– Ponudba za nakup nepremičnine parc. 
št. 1422/3 in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – 
Dravlje je veljavna pod pogojem, da je dana 
za obe zemljišči skupaj.

– Upravljavec je dolžan pred sklenitvi-
jo kupoprodajne pogodbe pri nepremičnini 
parc. št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož v ze-
mljiški knjigi urediti izbris zaznambe javnega 
dobrega.

Rok za predložitev ponudb:
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku 

za oddajo ponudb in mora biti vročena na-
ročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 
26. 11. 2012, do 12. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki 
na naslov naročnika: Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 
skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška 
cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljub-
ljana.

Upoštevane bodo samo pisne ponud-
be, ki bodo najkasneje do 26. 11. 2012 do 
12. ure vročene upravljavcu v zaprti ovojnici 
s pripisom:

1.) Ponudba za parc. št. 7694/12, k.o. 
2631 – Portorož: »Javno zbiranje ponudb 

za nakup nepremičnine – številka zadeve 
47803-42/2009 – Ne odpiraj!«;

2.) Ponudba za parc. št. 1422/3 in parc. 
št. 1422/4, k.o. 1738 – Dravlje: »Javno zbi-
ranje ponudb za nakup nepremičnine – šte-
vilka zadeve 47805-30/2010 – Ne odpiraj!«

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo 
v njih ponujena cena enaka ali višja od iz-
klicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po 
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), 
nepopolnih ponudb ali nepravilno označe-
nih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo 
o tem obvestila ponudnike.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne-
ga zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 
30 dni od roka za predložitev ponudb. Direk-
cija RS za ceste lahko po prejemu ponudb 
s ponudniki izvede dodatna pogajanja.

Čas in kraj odpiranja ponudb:
1.) Javno odpiranje ponudb za parc. 

št. 7694/12, k.o. 2631 – Portorož bo dne 
26. 11. 2012, ob 14. uri.

2.) Javno odpiranje ponudb za parc. 
št. 1422/3 in parc. št. 1422/4, k.o. 1738 – 
Dravlje bo dne 26. 11. 2012, ob 14.30.

Javno odpiranje ponudb bo na naslovu 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana, 
soba 320.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in 
bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, 
morajo pred pričetkom javnega odpiranja 
ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za 
sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb 
ter ji predložiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisot-
ne pri javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo.

V primeru več najugodnejših ponudb bo 
Direkcija RS za ceste po svoji presoji bodisi 
pozvala vse najugodnejše ponudnike k od-
daji nove ponudbe ali pa bo z najugodnej-
šimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

Ta objava ne zavezuje upravljavca, da 
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom 
sklene kupoprodajno pogodbo. Vlada Repu-
blike Slovenije ali stalna komisija za izved-
bo in nadzor postopka prodaje stvarnega 
premoženja Direkcije Republike Slovenije 
za ceste lahko vse do sklenitve pravnega 
posla ustavi že začeti postopek brez obra-
zložitve in brez odškodninske odgovornosti, 
upravljavec pa je dolžan ponudnikom v roku 
30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postop-
ka vrniti vplačane varščine brez obresti ter 
povrniti morebitne druge izkazane stroške.

Ministrstvo  
za infrastrukturo in prostor,  

Direkcija RS za ceste

 Ob-4725/12
Slovenske železnice – Infrastruktura, 

d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljub ljana, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 z dne 
2. 11. 2010) objavlja

Druge objave
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javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin javne železniške 
infrastrukture v najem za postavljanje 
in upravljanje objektov in naprav za 

oglaševanje in obveščanje
1. Predmet javnega zbiranja po-

nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je 
oddaja lokacij za oglaševanje ter postavljanje 
oglasnih medijev oziroma namestitev objek-
tov in naprav na zemljiščih in objektih javne 
železniške infrastrukture v lasti Republike 
Slovenije ter izvajanje gospodarske dejav-
nosti oglaševanja in obveščanja na teh ogla-
snih medijih. Predmet javne ponudbe za od-
dajo oglasnih mest je razdeljen v štiri sklope: 
I. sklop – postavljanje oziroma namestitev 
velikih oglasnih »jumbo« panojev na nepre-
mičninah (seznam mikrolokacij je naveden 
v prilogi št. 1), II. sklop – postavljanje oziroma 
namestitev oglasnih steklenih vitrin z oziroma 
brez osvetlitve – »city light« (seznam mikro-
lokacij je naveden v prilogi št. 2), III. sklop 
– postavljanje oziroma namestitev oglasnih 
panojev manjših površin (seznam mikrolo-
kacij je naveden v prilogi št. 3), IV. sklop – 
postavljanje oziroma namestitve nadcestnih 
transparentov in transparentov na objektih 
(seznam mikrolokacij je naveden v prilogi 4). 
Lokacije za postavljanje in upravljanje ogla-
snih objektov se najugodnejšemu ponudniku 
oddajo v najem skupaj ali po posameznem 
sklopu oziroma glede na vrsto objektov in 
naprav, ki so predmet tega javnega zbiranja 
ponudb. Razpisna dokumentacija s priloga-
mi je od 9. 11. 2012 objavljena spletni strani 
Slovenskih železnic.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

Kot ponudnik lahko na javnem zbiranju 
ponudb sodeluje vsaka pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki izpolnjuje sledeče 
pogoje:

– je registriran za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (dejavnost oglaše-
valskih agencij »73.110« ali posredovanje 
oglaševalskega prostora »73.120«). Kot 
dokazilo mora ponudnik predložiti izpisek 
iz sodnega registra ali poslovnega registra 
Slovenije,

– nima neporavnanih zapadlih obvezno-
sti do SŽ – Infrastrukture, d.o.o. (kot doka-
zilo velja samo potrdilo Področja za ekono-
miko Slovenskih železnic, d.o.o.),

– da v letu 2010 in 2011 ni posloval z iz-
gubo,

– da v preteklih 6 mesecih ni imel bloki-
ranih transakcijskih računov, preko katerih 
posluje.

Izbrani ponudnik mora pri opravljanju 
razpisane dejavnosti upoštevati vse zakon-
ske in podzakonske akte, odloke in predpi-
se s področja oglaševanja, Zakon o varno-
sti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB1, 
Uradni list RS, št. 36/10 z dne 4. 5. 2010), 
Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v že-
lezniškem prometu (ZVZelP-B, Uradni list 
RS, št. 60/11 z dne 29. 7. 2011 in Navodilo 
o celostni grafični podobi Slovenskih žele-
znic (URO-2/14. 2. 2002).

Izbrani ponudnik bo s sklenitvijo pogod-
be in s pridobljenimi dovoljenji ter soglasji 
pridobil pravico postavljanja in upravljanja 
objektov in naprav za oglaševanje in obve-
ščanje (veliki objekti za oglaševanje, plaka-
tni panoji z manjšimi površinami, steklene 
vitrine in transparenti) ter izvajanje gospo-
darske dejavnosti oglaševanja in obvešča-
nja na teh oglasnih medijih, ki bodo po-

stavljeni na nepremičninah v lasti RS. Vsa 
potrebna dovoljenja in soglasja za postavi-
tev teh oglasnih medijev si priskrbi izbrani 
ponudnik sam in na lastne stroške. Izbrani 
ponudnik mora sam investirati nakup in po-
stavitev oglasnih objektov in naprav in je 
lastnik le-teh. Izbrani ponudnik mora v času 
trajanja pogodbenega razmerja Slovenskim 
železnicam ali Republiki Sloveniji 4 mesece 
v letu zagotoviti oglaševanje in obveščanje 
na 40-ih oglasnih medijih.

3. Pogoje, ki jih mora vsebovati ponudba 
oziroma jih mora izpolnjevati ponudnik:

– podatke o ponudniku,
– identifikacijsko številko za DDV (kot 

dokazilo velja potrdilo o vpisu v davčni re-
gister) oziroma davčno številko,

– da je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet razpisa (kot dokazilo velja 
samo izpis iz sodnega registra ali poslovne-
ga registra RS),

– da nima neporavnanih zapadlih obve-
znosti do SŽ – Infrastrukture, d.o.o. (kot 
dokazilo velja samo potrdilo Področja za 
ekonomiko Slovenskih železnic, d.o.o.),

– fotokopijo osebne izkaznice ali potne-
ga lista zakonitega zastopnika oziroma di-
rektorja, iz katere je razvidna EMŠO,

– izjavo, da ponudnik sprejema ter izpol-
njuje pogoje javnega razpisa,

– višino najemnine, ki jo je ponudnik pri-
pravljen plačati in katera ne sme biti nižja 
od izhodiščne,

– predstavitev sedanje dejavnosti ponu-
dnika z referenčno listo,

– pogodbo o poslovnem sodelovanju za 
najem nepremičnin, za katere se daje po-
nudba,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 2.000 EUR. Veljavnost garancije 
mora biti najmanj do 15. 1. 2012,

– izjava o veljavnosti ponudbe najmanj 
do 15. 1. 2013,

– izjava ponudnika, da mu v zadnjih pe-
tih letih ni bila izdana pravnomočna odločba 
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem ali izdana pravnomočna 
sodna ali upravna odločba, ki mu prepove-
duje opravljanje dejavnosti,

– izjava ponudnika, da ima poravnane 
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in 
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obve-
znosti v skladu s predpisi RS,

– da je državljan RS in da ima stalno 
prebivališče v RS (samostojni podjetnik, kot 
dokazilo velja potrdilo pristojnega organa),

– dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

Za pravne osebe:
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki 

vodijo transakcijske račune,
– potrdilo bank, ki vodijo transakcijske 

račune, da transakcijski računi v preteklih 
6 mesecih niso bili blokirani,

– revidirane finančne izkaze za leto 
2010 in 2011 ter BON-1/P obrazec za leto 
2010 in 2011;

– izjavo banke, vezano na bančno ga-
rancijo,

– izjavo ponudnika, da zoper njega ni 
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek in da njegovo 
poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne 
ali druge prisilne odločbe,

– izjavo ponudnika, da bo objekte in na-
prave za oglaševanje izdelal v skladu z ve-
ljavno zakonodajo (ustrezni gabariti, finalne 
obdelave, tehnične karakteristike, varnost, 

itd) ter da bodo objekti in naprave opremljeni 
z njegovim logotipom, kar potrjuje s prilože-
no izjavo,

– izjavo ponudnika, da bo kot izbrani po-
nudnik na javnem razpisu pred postavitvi-
jo oglasnih objektov in naprav pridobil tudi 
soglasja in dovoljenja pristojnih upravnih 
organov,

– izjavo ponudnika, da bo kot izbrani po-
nudnik v času trajanja pogodbenega raz-
merja Slovenskim železnicam ali Republiki 
Sloveniji 4 mesece v letu zagotovil oglaše-
vanje in obveščanje na 40 oglasnih medijih,

– tehnična predstavitev objektov in na-
prav za oglaševanje, ki jih ponudnik ponuja. 
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo 
morajo biti v slovenskem jeziku. Ponudba 
se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene dokumente, potrdila in izjave in 
obrazce, kar je še podrobneje navedeno 
v razpisni dokumentaciji, objavljeni na sple-
tni strani Slovenskih železnic.

4. Bančna garancija: ponudniki morajo 
ponudbi predložiti izjavo banke, da bo v pri-
meru, če bo ponudnik izbran, izdala brezpo-
gojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi 
poziv, v vrednosti 6 ponujenih mesečnih 
najemnin za plačilo neplačanih pogodbenih 
obveznosti za čas veljavnosti pogodbe o po-
slovnem sodelovanju. Izbrani izvajalec je 
dolžan bančno garancijo predložiti ob pod-
pisu pogodbe o posl. sodelovanju.

5. Trajanje pogodbenega razmerja: po-
godba se bo z izbranim ponudnikom sklenila 
za določen čas 1 leta od dneva podpisa po-
godbe, s tem, da postane veljavna s predlo-
žitvijo bančne garancije za zavarovanje pla-
čila pogodbenih obveznosti.

6. Plačevanje občinskih taks in ostalih 
pristojbin državnih organov: izbran ponudnik 
je dolžan za najete lokacije, na katerih bo 
postavil oglasne medije v roku plačevati ob-
činske takse in morebitne ostale pristojbine 
državnim organom.

7. Izhodiščna mesečna najemnina
Za posamezno vrsto objekta in napra-

ve za oglaševanje in obveščanje znaša iz-
hodiščna mesečna najemnina za: I. sklop 
– enostranski ali stenski »jumbo« pano 
65 EUR/enoto in dvostranski »jumbo« pano 
110 EUR/enoto; II. sklop – steklena vitrina – 
70 EUR/enoto, steklena vitrina – dvostran-
ska 90 EUR/enoto in steklena vitrina – sten-
ska 55 EUR/enoto; III. sklop – mali-srednji 
pano na plakatno stran 13,00 EUR; IV. sklop 
– nadcestni transparent oziroma transparent 
na objektih velikosti 1,2 (višina) x 3 (širina) 
m 50 EUR/enoto), velikosti 1,2 (višina) x 6 
(širina) m 70 EUR/enoto in velikost 1,2 (vi-
šina) x 8 (širina) m 90 EUR/enoto.

V izhodiščnih mesečnih najemninah niso 
upoštevani: DDV, morebitni obratovalni stro-
ški (poraba električne energije), katere je 
dolžan plačati najemnik. Izhodiščna me-
sečna najemnina se enkrat letno uskladi 
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
v RS. Ponudbene cene za višino mesečne 
najemnine morajo biti najmanj enake oziro-
ma ne smejo biti nižje od izhodiščnih me-
sečnih najemnin. Ponudnik mora zneske iz-
hodiščne/ih najemnine/najemnin navesti za 
mesečno obdobje brez vključenega DDV-ja 
in morebitnih dodatnih stroškov. Ponudnik 
mora ponudbeno ceno za višino meseč-
ne najemnine navesti za vsak posamezni 
sklop, za katerega se prijavlja. Izbrani po-
nudnik si sam in na lastne stroške zagoto-
vi priklop navedenih objektov in naprav za 
oglaševanje na električno omrežje.
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8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

a) najvišja ponujena vrednost mesečne 
najemnine za posamezno vrsto objekta ozi-
roma naprave za oglaševanje in obveščanje 
oziramo po posameznih sklopih brez DDV – 
maksimalno št. je 80 točk.

Izračun števila točk pri ponujeni vredno-
sti mesečne najemnine za posamezno vrsto 
objektov in naprav za oglaševanje in obve-
ščanje se izračuna po formuli:

ponujena vrednost mesečne najemnine 
ponudnika/najvišje ponujena vrednost me-
sečne najemnine izmed vseh ponudb x šte-
vilo točk.

b) vizualni in estetski učinek objektov in 
naprav za oglaševanje in obveščanje – ma-
ksimalno št. je 20 točk

Ponudnik mora predložiti tehnično pred-
stavitev objektov in naprav za oglaševanje, 
ki so predmet te javne ponudbe.

Največje dovoljene dimenzije so:
– »jumbo« pano – do 12 m² oglasne po-

vršine na eni strani,
– plakatni panoji z manjšimi površinami 

do 4,00 m² na eni strani,
– steklene vitrine – do 3,00 m²,
– transparenti: največ 1,2 (višina) x 8 

(širina) m.
Kakovost materiala objektov in naprav za 

oglaševanje in obveščanje se bo ovrednotila 
po naslednjem ključu:

– nerjaveča pločevina ali vroče cinkano 
železo – 20 točk,

– železo, zaščiteno s premazi (barvo) – 
8 točk,

– plastika in drugo – 3 točke.
Ponudnik mora v projektu navesti ma-

terial.
c) Merilo za izbor najugodnejšega ponu-

dnika je najvišje št. točk po obeh merilih sku-
paj ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.

9. Rok in način predložitve ponudbe: 
rok za zbiranje ponudb je 26. 11. 2012, 
do 12. ure. Ponudbe z zahtevanimi dokazili 
pošljejo ponudniki priporočeno po pošti ali 
prinesejo osebno na naslov: Slovenske že-
leznice, d.o.o., Področje za nepremičnine, 
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, s pripi-
som: »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbi-
ranje ponudb za oglaševanje«.

10. Izločitev ponudbe: vse pravočasno 
prispele in pravilno opremljene ponudbe 
bodo po poteku razpisanega roka komisij-
sko odprte. Ponudbe, ki bodo prispele po 
roku, ki ne bodo popolne ali ne bodo napi-
sane v slovenskem jeziku, bo komisija Slo-
venskih železnic – izločila iz nadaljnjega 
postopka in bo o tem obvestila ključne po-
nudnike. Komisija Slovenskih železnic bo 
upoštevala le ponudbe, ki bodo pravočasne 
z vso zahtevano dokumentacijo in doka-
zili, ki mora/jo biti razvrščeni po enakem 
vrstnem redu, kot je naveden v podpoglavju 
3.2 razpisne dokumentacije.

11. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb bo dne 27. 11. 2012 
izvedla komisija Slovenskih železnic na se-
dežu Slovenskih železnic – Infrastruktura, 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljub ljana. Odpi-
ranje ponudb ni javno.

Če je med ponudniki več enakih najviš-
jih ponudb, lahko komisija pozove najvišje 
ponudnike k oddaji nove ponudbe ali izve-
de z najvišjimi ponudniki dodatna pogajanja 
oziroma ponovi javno zbiranje ponudb ali iz-
vede med najvišjimi ponudniki javno dražbo. 
Slovenske železnice si pridržujejo pravico, 

da kadarkoli ustavijo začeti postopek ter da 
z nobenim izmed ponudnikov ne sklenejo 
pravnega posla, brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti.

12. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izboru najugodnejšega ponudnika 
in sklenitev pogodbe: ponudniki bodo o iz-
boru obveščeni praviloma v roku 15 dni od 
sprejetega sklepa Poslovodstva Slovenskih 
železnic – Infrastruktura, d.o.o. Izbrani po-
nudnik mora pogodbo o posl. sodelovanju 
in najemu nepremičnin za namene ogla-
ševanja skleniti v roku 15 dni po prejemu 
pisnega obvestila o izbiri najugodnejšega 
ponudnika, sicer se šteje, da odstopa od 
svoje ponudbe.

13. Sklenitev pogodbe o poslovnem so-
delovanju: družba Slovenske železnice – 
Infrastruktura, d.o.o. bo v postopku javnega 
zbiranja ponudb z najugodnejšim ponudni-
kom – za vse razpoložljive sklope skupaj ali 
za vsak posamezni sklop – sklenila pogod-
bo o postavljanju, izvajanju oglaševanja in 
obveščanja ter upravljanju z oglasnimi medi-
ji. Pogodba bo sklenjena v obliki notarskega 
zapisa, ki ima moč izvršilnega naslova. Vse 
notarske storitve, vezane na sestavo pred-
metne pogodbe v obliki notarskega zapisa 
nosi ponudnik.

14. Kontaktni osebi in dajanje dodatnih 
informacij

Ponudniki lahko dobijo dodatne pisne 
informacije na pisna vprašanja, poslana 
najkasneje 5 dni pred rokom oddaje po-
nudb.

Odgovorni osebi za posredovanje infor-
macij sta: Gorazd Hartner, e-naslov: gora-
zd.hartner@slo-zeleznice.si in Saša Gro-
šelj, e-naslov: sasa.groselj@slo-zeleznic.si.

Slovenske železnice –  
Infrastruktura, d.o.o.

 Ob-4726/12
Slovenske železnice – Infrastruktura, 

d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljub ljana in Slo-
venske železnice, d.o.o., na podlagi smisel-
ne uporabe Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 z dne 2. 11. 2010), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011) in Pravilni-
ka o ravnanju z nepremičnim premoženjem 
družbe Slovenske železnice, d.o.o. št. 951 
z dne 12. 6. 2012 objavljata

javno zbiranje ponudb
za oddajo lokacij na peronih železniških 
postaj in v objektih železniških postaj  

v najem za postavljanje naprav  
za oglaševanje in obveščanje  

(LCD prikazovalniki)
1. Predmet javnega zbiranja po-

nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je 
oddaja lokacij za oglaševanje in obveščanje 
ter postavljanje oglasnih medijev oziroma 
namestitev naprav v objektih železniških po-
staj in na peronih železniških postaj. Pred-
met javne ponudbe za oddajo lokacij za 
oglasna mesta je razdeljen v tri sklope:I. 
sklop – postavljanje oziroma namestitev 
LCD prikazovalnikov v objektih železniških 
postaj (seznam možnih lokacij je naveden 
v prilogi št. 12), II. sklop – postavljanje ozi-
roma namestitev LCD prikazovalnikov na 
posameznih peronih železniških postaj (se-
znam lokacij je naveden v prilogi št. 12) in 
III. sklop – postavljanje oziroma namestitev 
LCD prikazovalnikov na stebrih v objektih 

železniških postaj (seznam lokacij je nave-
den v prilogi št. 12). Lokacije za postavljanje 
in upravljanje oglasnih objektov in naprav 
za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje 
gospodarske dejavnosti oglaševanja in ob-
veščanja v objektih železniških postaj in na 
peronih železniških postaj, se najugodnejše-
mu ponudniku oddajo v najem skupaj ali po 
posameznem sklopu. Razpisna dokumenta-
cija s prilogami je od 9. 11. 2012 objavljena 
spletni strani Slovenskih železnic.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

Kot ponudnik lahko na javnem zbiranju 
ponudb sodeluje vsaka pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki izpolnjuje sledeče 
pogoje:

– je registriran za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (dejavnost oglaše-
valskih agencij »73.110« ali posredovanje 
oglaševalskega prostora »73.120«). Kot 
dokazilo mora ponudnik predložiti izpisek 
iz sodnega registra ali poslovnega registra 
Slovenije,

– nima neporavnanih zapadlih obvezno-
sti do SŽ – Infrastrukture, d.o.o. (kot doka-
zilo velja samo potrdilo Področja za ekono-
miko Slovenskih železnic, d.o.o.),

– da v letu 2010 in 2011 ni posloval z iz-
gubo,

– da v preteklih 6 mesecih ni imel bloki-
ranih transakcijskih računov, preko katerih 
posluje.

Izbrani ponudnik mora pri opravljanju 
razpisane dejavnosti upoštevati vse zakon-
ske in podzakonske akte, odloke in predpi-
se s področja oglaševanja, Zakon o varno-
sti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB1, 
Uradni list RS, št. 36/10 z dne 4. 5. 2010), 
Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v že-
lezniškem prometu (ZVZelP-B, Uradni list 
RS, št. 60/11 z dne 29. 7. 2011 in Navodilo 
o celostni grafični podobi Slovenskih žele-
znic (URO-2/14. 2. 2002).

Izbrani ponudnik bo s sklenitvijo pogod-
be in s pridobljenimi dovoljenji ter soglasji 
pridobil pravico postavljanja in upravljanja 
objektov in naprav za oglaševanje in ob-
veščanje (LCD prikazovalniki) ter izvajanje 
gospodarske dejavnosti oglaševanja in ob-
veščanja na teh oglasnih medijih, ki bodo 
postavljeni v/na nepremičninah v lasti RS 
ali Slovenskih železnic, d.o.o. Vse potrebne 
tehnične pogoje, dovoljenja in soglasja za 
postavitev oglasnih medijev mora pogodbe-
nik pridobiti s strani strokovnih služb znotraj 
sistema Slovenskih železnic. Izbrani ponu-
dnik mora sam investirati nakup in postavi-
tev oglasnih objektov in naprav in je lastnik 
le-teh. Izbrani ponudnik mora v času traja-
nja pogodbenega razmerja Slovenskim že-
leznicam in Republiki Sloveniji zagotavljati 
koriščenje medijskega prostora za namene 
promocije lastnih ponudb in za posredova-
nje koristnih informacij (vozni redi, zamude 
vlakov, ponudbo oddaje nepremičnin in mo-
rebitnih ostalih železniških storitev) uporab-
nikom storitev.

3. Pogoje, ki jih mora vsebovati ponudba 
oziroma jih mora izpolnjevati ponudnik:

– podatke o ponudniku,
– identifikacijsko številko za DDV (kot 

dokazilo velja potrdilo o vpisu v davčni re-
gister) oziroma davčno številko,

– da je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet razpisa (kot dokazilo velja 
samo izpis iz sodnega registra ali poslovne-
ga registra RS),
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– da nima neporavnanih zapadlih obve-
znosti do Slovenskih železnic in SŽ – Infra-
strukture, d.o.o. (kot dokazilo velja samo 
potrdilo Področja za ekonomiko Slovenskih 
železnic, d.o.o.),

– fotokopijo osebne izkaznice ali potne-
ga lista zakonitega zastopnika oziroma di-
rektorja, iz katere je razvidna EMŠO,

– izjavo, da ponudnik sprejema ter izpol-
njuje pogoje javnega razpisa,

– višino najemnine, ki jo je ponudnik pri-
pravljen plačati in katera ne sme biti nižja 
od izhodiščne,

– predstavitev sedanje dejavnosti ponu-
dnika z referenčno listo,

– izpolnjeni, podpisani in požigosani po-
godbi o poslovnem sodelovanju za najem 
oglaševalskih lokacij, za katere se daje po-
nudba,

– bančni garanciji za resnost ponudbe 
v višini 4.000 EUR (višina posamezne ban-
čne garancije znaša 2.000 EUR). Veljavnost 
garancij morata biti najmanj do 15. 1. 2013,

– izjava o veljavnosti ponudbe najmanj 
do 15. 1. 2013,

– izjava ponudnika, da mu v zadnjih pe-
tih letih ni bila izdana pravnomočna odločba 
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem ali izdana pravnomočna 
sodna ali upravna odločba, ki mu prepove-
duje opravljanje dejavnosti,

– izjava ponudnika, da ima poravnane 
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in 
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obve-
znosti v skladu s predpisi RS,

– tehnični pogoji, katere mora imeti sis-
tem oglaševanja in obveščanja,

– da je državljan RS in da ima stalno 
prebivališče v RS (samostojni podjetnik, kot 
dokazilo velja potrdilo pristojnega organa),

– dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

Za pravne osebe:
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki 

vodijo transakcijske račune in da transak-
cijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili 
blokirani,

– revidirane finančne izkaze za leto 
2010 in 2011 ter BON-1/P obrazec za leto 
2010 in 2011.

– izjavi banke, vezani na bančni garan-
ciji,

– izjavo ponudnika, da zoper njega ni 
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek in da njegovo 
poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne 
ali druge prisilne odločbe,

– izjavo ponudnika, da bo objekte in na-
prave za oglaševanje izdelal v skladu z ve-
ljavno zakonodajo (ustrezni gabariti, finalne 
obdelave, tehnične karakteristike, varnost, 
itd) ter da bodo objekti in naprave opremljeni 
z njegovim logotipom, kar potrjuje s prilože-
no izjavo,

– izjavo ponudnika, da bo kot izbrani po-
nudnik v času pogodbenega razmerja poleg 
mesečne najemnine Slovenskim železni-
cam ali Republiki Sloveniji omogočil brez-
plačno koriščenje programskega prostora 
v predmetnih oglasnih medijih in to 20 % od 
skupnega programskega časa. Programski 
prostor bo namenjen poslovnim in informa-
cijskim potrebam Slovenskih železnic,

– tehnična predstavitev naprav za ogla-
ševanje, ki jih ponudnik ponuja.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Po-
nudba se šteje za popolno, če vsebuje vse 
zgoraj navedene dokumente, potrdila in iz-

jave in obrazce, kar je še podrobneje nave-
deno v razpisni dokumentaciji, objavljeni na 
spletni strani Slovenskih železnic.

4. Bančna garancija: ponudniki morajo 
ponudbi predložiti izjavi banke, da bo v pri-
meru, če bo ponudnik izbran izdala brez-
pogojni bančni garanciji, unovčljivi na prvi 
poziv, v višini 6 ponujenih mesečnih naje-
mnin za plačilo neplačanih pogodbenih ob-
veznosti za čas veljavnosti pogodbe o po-
slovnem sodelovanju. Izbrani ponudnik je 
dolžan bančni garanciji predložiti ob podpisu 
pogodbe o poslovnem sodelovanju.

5. Trajanje pogodbenega razmerja: po-
godba se bo z izbranim ponudnikom sklenila 
za določen čas 1 leta od dneva podpisa po-
godbe, s tem, da postane veljavna s predlo-
žitvijo bančne garancije za zavarovanje pla-
čila pogodbenih obveznosti.

6. Izhodiščna mesečna najemnina
Za posamezno vrsto objekta in na-

prave za oglaševanje in obveščanje zna-
ša izhodiščna mesečna najemnina za: I. 
sklop: LCD prikazovalniki v objektih ž.p. 
100,00 EUR /enoto, II. sklop: LCD na pero-
nih ž.p 100,00 EUR/enoto in III. sklop: LCD 
stebri v objektih ž.p 100,00 EUR/enoto. V iz-
hodiščnih mesečnih najemninah niso upo-
števani: DDV, morebitni obratovalni stroški 
(električna energija), katere je dolžan plačati 
najemnik. Izhodiščna mesečna najemnina 
se enkrat letno uskladi z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin v RS.

Ponudbene cene za višino mesečnih na-
jemninah morajo biti najmanj enake oziroma 
ne smejo biti nižje od izhodiščnih mesečnih 
najemnin. Ponudnik mora zneske izhodišč-
ne/ih najemnine/najemnin navesti za me-
sečno obdobje brez vključenega DDV-ja 
in morebitnih dodatnih stroškov. Ponudnik 
mora ponudbeno ceno za višino mesečne 
najemnine navesti za vsak posamezni sklop 
za katerega se prijavlja. Ponudnik si sam in 
na lastne stroške zagotovi priklop navedenih 
naprav za oglaševanje v/na nepremičninah 
(o izvedbi, montaži in priklopu se dogovori 
s pooblaščenimi predstavniki podjetja SŽ-In-
frastruktura, d.o.o.

6a. Programski prostor –uporaba za po-
trebe SŽ

Poleg mesečne najemnine bo izbrani po-
nudnik ponudil Slovenskim železnicam ali 
Republiki Sloveniji v brezplačno koriščenje 
programski prostor in to 20 % od skupne-
ga programskega časa. Programski prostor 
bo namenjen poslovnim in informacijskim 
potrebam Slovenskih železnic ali Republiki 
Sloveniji.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

Merila za izbor najugodnejšega ponu-
dnika so:

a) najvišja ponujena vrednost meseč-
ne najemnine za vse vgrajene naprave za 
oglaševanje in obveščanje po posameznih 
sklopih brez DDV – maksimalno število je 
80 točk.

Izračun števila točk pri ponujeni vredno-
sti mesečne najemnine za posamezni sklop 
naprav za oglaševanje in obveščanje se iz-
računa po formuli:

ponujena vrednost mesečne najemnine 
ponudnika/najvišja ponujena vrednost me-
sečne najemnine izmed vseh ponudb x šte-
vilo točk.

b) Tehnična rešitev, vizualni in estetski 
učinek – predložena tehnična dokumenta-
cija za ponujene naprave za oglaševanje in 
obveščanje – maksimalno število je 20 točk.

Ponudnik mora predložiti tehnično pred-
stavitev naprav za oglaševanje, ki so pred-
met te javne ponudbe.

Največje dovoljene dimenzije so:
a) LCD prikazovalniki 42 inch, ali
b) LCD prikazovalnik (steber) 55 inch.
Kakovost naprav za oglaševanje in ob-

veščanje se bo ovrednotilo po naslednjih 
kriterijih:

– ustrezni certifikti 10 točk,
– referenca dobavitelja opreme in pro-

gram 6 točk,
– vizuelna rešitev opreme 4 točke.
c) Merilo za izbor najugodnejšega ponu-

dnika je najvišje št. točk po obeh merilih sku-
paj ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.

8. Rok in način predložitve ponudbe: 
rok za zbiranje ponudb je 26. 11. 2012, 
do 12. ure. Ponudbe z zahtevanimi dokazili 
pošljejo ponudniki priporočeno po pošti ali 
prinesejo osebno na naslov: Slovenske že-
leznice, d.o.o., Področje za nepremičnine, 
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, s pripi-
som: »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbi-
ranje ponudb za oglaševanje«.

9. Izločitev ponudbe: vse pravočasno pri-
spele in pravilno opremljene ponudbe bodo 
po poteku razpisanega roka komisijsko od-
prte. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, 
ki ne bodo popolne ali ne bodo napisane 
v slovenskem jeziku, bo komisija Slovenskih 
železnic – izločila iz nadaljnjega postopka 
in bo o tem obvestila ključne ponudnike. 
Komisija Slovenskih železnic bo upoštevala 
le ponudbe, ki bodo pravočasne z vso zah-
tevano dokumentacijo in dokazili, ki mora/jo 
biti razvrščeni po enakem vrstnem redu, kot 
je naveden v podpoglavju 3 razpisne doku-
mentacije.

10. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika: odpiranje ponudb bo dne 27. 11. 
2012 izvedla komisija Slovenskih železnic, 
v poslovnih prostorih Slovenskih železnic 
– Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
Ljub ljana. Odpiranje ponudb ni javno. Če je 
med ponudniki več enakih najvišjih ponudb, 
lahko komisija pozove najvišje ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali izvede z najviš-
jimi ponudniki dodatna pogajanja oziroma 
ponovi javno zbiranje ponudb ali izvede med 
najvišjimi ponudniki javno dražbo. Sloven-
ske železnice, d.o.o. in SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o. si pridržujeta pravico, da kadarkoli 
ustavita začeti postopek ter da z nobenim 
izmed ponudnikov ne skleneta pravnega po-
sla, brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti.

11. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izboru najugodnejšega ponudni-
ka in sklenitev pogodbe: ponudniki bodo 
o izboru obveščeni praviloma v roku 15 dni 
od sprejetega sklepa Poslovodstva družbe 
Slovenske železnice, d.o.o. in Poslovodstva 
Slovenskih železnic – Infrastruktura, d.o.o. 
Izbrani ponudnik mora pogodbo o posl. so-
delovanju in najemu nepremičnin za name-
ne oglaševanja skleniti v roku 15 dni po 
prejemu pisnega obvestila o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika, sicer se šteje, da od-
stopa od svoje ponudbe. Slovenske žele-
znice, d.o.o. in SŽ-Infrastruktura, d.o.o. pa 
lahko unovčijo bančni garanciji za resnost 
ponudbe.

12. Sklenitev pogodb o poslovnem so-
delovanju: družbi Slovenske železnice – In-
frastruktura, d.o.o. in Slovenske železnice, 
d.o.o. bosta v postopku javnega zbiranja 
ponudb z najugodnejšim ponudnikom – za 
vse razpoložljive lokacije – sklope skupaj ali 
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za vsak posamezni sklop, sklenili pogodbi 
o postavljanju naprav, izvajanju oglaševanja 
in obveščanja ter upravljanja z v prvem od-
stavku navedenimi oglasnimi mediji. Pogod-
bi o poslovnem sodelovanju bosta sklenili 
v obliki notarskega zapisa, ki ima moč izvr-
šilnega naslova. Vse notarske storitve veza-
ne na sestavo predmetnih pogodb v obliki 
notarskega zapisa nosi izbrani ponudnik.

13. Kontaktni osebi in dajanje dodatnih 
informacij

Ponudniki lahko dobijo dodatne pisne in-
formacije na pisna vprašanja, poslana naj-
kasneje 5 dni pred rokom oddaje ponudb.

Odgovorni osebi za posredovanje infor-
macij sta: Gorazd Hartner, e-naslov: gora-
zd.hartner@slo-zeleznice.si in Saša Gro-
šelj, e-naslov: sasa.groselj@slo-zeleznic.si.

Slovenske železnice –  
Infrastruktura, d.o.o.

 Ob-4754/12
Na podlagi 2., 20. in 22. člena Zakona 

o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) ter v skladu s 35. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12) Javno podjetje Ljub-
ljanski potniški promet, d.o.o. objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljub ljanski 
potniški promet, d.o.o.., Celovška 160, 1000 
Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje sta:
– garsonjera (stanovanje št. 22), v 5. 

nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici 
koroškega bataljona 5 v Ljub ljani, v skupni 
neto izmeri 25,61 m² (od tega: soba s ku-
hinjo 16,33 m², kopalnica 5,20 m², predso-
ba 2,01 m², balkon 1,07 m² ter kletna shram-
ba 1,00 m²); ID znak: 1735-35-22; parc. 
št. 1855/25, k.o. Stožice, vlož. št. 2908, št. 
stavbe 35, leto izgradnje 1975;

– enosobno stanovanje (stanovanje 
št. 15), v 3. nadstropju stanovanjskega blo-
ka na Ulici koroškega bataljona 5 v Ljub ljani, 
v skupni neto izmeri 37,92 m² (od tega: 
soba 16,12 m², kuhinja 10,91 m², predso-
ba 4,99 m², koplnica 3,52 m², balkon 1,38 
m² ter kletna shramba 1,00 m²); ID znak: 
1735-35-15; parc. št. 1855/25, k.o.o. Stoži-
ce, vlož. št. 2908, št. stavbe 35, leto izgra-
dnje 1975.

Nepremičnini, ki sta predmet prodaje sta 
last Javnega podjetja Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o.

Nepremičnini nista predmet denacionali-
zacijskih postopkov in na njiju ne obstaja ne 
zakonita ne pogodbena predkupna pravica. 
Prav tako nepremičnini nista obremenjeni 
z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti).

Nepremičnini je v oktobru 2012 ocenil 
sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke, 
po mnenju katerega sta obe nepremičnini 
potrebni temeljite prenove. Nepremičnina iz 
prve alineje 2. točke te objave (garsonjera) 
je zasedena, v njej na podlagi sklenjene na-
jemne pogodbe biva najemnica.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarne-
ga nepremičnega premoženja – prodajna 
pogodba.

4. Ponudniki morajo ponudbi priloži-
ti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % 

ponujene cene. Varščino so dolžni ponu-
dniki vplačati/nakazati na transakcijski ra-
čun Javnega podjetja Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o., št. 03100-1005605502, pri 
SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup 
nepremičnine – garsonjera na Ulici koroške-
ga bataljona 5« oziroma »varščina za na-
kup nepremičnine – eno sobno stanovanje 
na Ulici koroškega bataljona 5«. Položena 
varščina se izbranemu ponudniku oziroma 
kupcu všteje v kupnino, neizbranim ponu-
dnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, 
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika, na njihov osebni oziroma tran-
sakcijski račun.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ku-
pec predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki 
naj jih ponudba vsebuje:

– Nepremičnini se prodajata oziroma ku-
pujeta po načelu »videno–kupljeno«.

– Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe 
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – po-
nudba za nakup nepremičnine – garsonje-
ra na Ulici koroškega bataljona 5« oziroma 
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine – eno sobno stanovanje na Ulici 
koroškega bataljona 5«. Na hrbtni strani ku-
verte mora biti navedeno ime oziroma naziv 
ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. 
Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu 
družbe Javno podjetje Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o. ali pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Javno podjetje Ljub ljanski 
potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000 
Ljub ljana.

– Ponudba mora vsebovati naslednje 
elemente:

– ime in priimek oziroma firmo ponu-
dnika ter naslov stalnega prebivališča ozi-
roma sedež ponudnika, EMŠO oziroma ma-
tično številko, davčno številko, št. transakcij-
skega računa ter naziv in naslov banke za 
vračilo varščine,

– točno navedbo nepremičnine, ki jo 
želi ponudnik kupiti,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene,

– dokazilo o plačani varščini, s prilo-
ženo celotno številko osebnega oziroma 
transakcijskega računa ter navedbo banke, 
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila 
varščine,

– kopijo osebnega dokumenta in kopi-
jo davčne številke (fizične osebe),

– priglasitveni list (samostojni pod-
jetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu 
v poslovni register,

– izpis iz sodnega registra, ki ni starej-
ši od 3 mesecev (pravne osebe),

– pooblastilo, overjeno pri notarju, 
v primeru, da se ponudba poda po poobla-
ščencu,

– izjavo ponudnika o sprejemanju po-
gojev javnega zbiranja ponudb,

– izjava ponudnika o vezanosti na po-
nudbo do sklenitve prodajne pogodbe.

– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni 
po prejemu pisnega sklepa o izbiri in po-
ziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko 
prodajalec podaljša rok za sklenitev pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži 
njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne 
sklene prodajne pogodbe niti v podaljšanem 
roku, se njegova varščina zadrži in velja, da 
je odstopil od pogodbe.

– Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri 

najugodnejšega ponudnika bo komisija upo-
števala kot kriterij višino ponujene kupnine 
– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponu-
jeno kupnino.

– V primeru, da je podanih več (pravo-
časnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo 
ponudbeno ceno si družba Javno podjetje 
Ljub ljanski potniški promet, d.o.o. pridržu-
je pravico, da s ponudniki opravi dodatna 
pogajanja.

– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno po-
nudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponud-
ba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, 
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. 
Kolikor ponudba z dnem, določenim za do-
polnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne 
bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil 
in o tem obvestil ponudnika.

– Če v postopku javnega zbiranja po-
nudb v za to določenem roku ne prispe no-
bena ponudba oziroma nobena ponudba ni 
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena 
vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki 
je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno 
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem 
javnem zbiranju ponudb bodo morebitni po-
nudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva 
odpiranja prispelih ponudb.

6. Izhodiščna cena za nepremični-
no – garsonjera, ki je predmet prodaje je 
28.200,00 EUR.

Izhodiščna cena za nepremičnino – eno 
sobno stanovanje, ki je predmet prodaje je 
41.800,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen davek na 
promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati 
izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi 
tudi vse preostale stroške v zvezi s pravnim 
poslom oziroma v zvezi s prenosom lastnin-
ske pravice.

7. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dol-

žan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve 
računa s strani prodajalca – družbe Javno 
podjetje Ljub ljanski potniški promet, d.o.o., 
katerega bo prodajalec izstavil na podlagi 
prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh 
pogodbenih strank.

Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajne pogod-
be.

8. Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških in dajatvah se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

9. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 

26. 11. 2012, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo 
prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene 
ponudnikom kot nepravočasne.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 10. uri, v pro-
storih družbe Javno podjetje Ljub ljanski po-
tniški promet, d.o.o., Celovška 160, Ljub-
ljana.

O dokončni izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo ponudniki pisno obveščeni 
v roku 8 (osmih) dni od dneva odpiranja 
ponudb.

10. Postopek javnega odpiranja ponudb 
vodi komisija, imenovana za izvedbo po-
stopka javnega zbiranja ponudb s strani di-
rektorja Javnega podjetja Ljub ljanski potni-
ški promet, d.o.o.

11. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti 
razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma 
čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora 
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biti ponudba veljavna najmanj do vključno 
dneva sklenitve prodajne pogodbe.

12. Javno podjetje Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o. si pridržuje pravico, da v po-
stopku javnega zbiranja ponudb ne izbere 
nobene izmed prispelih ponudb oziroma da 
ne sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi 
najvišjo ceno oziroma da začeti postopek 
prodaje nepremičnine ustavi vse do skleni-
tve prodajne pogodbe.

13. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s pro-
dajo predmetnih nepremičnin oziroma v zve-
zi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter 
natančnejše podatke o nepremičninah in 
informacije za morebitni ogled nepremičnin 
lahko interesenti dobijo v tajništvu družbe 
Javno podjetje Ljub ljanski potniški pro-
met, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljub ljana, 
tel. 01/582-25-00, e-pošta: mail@lpp.si, 
vsak delovnik med 8. in 12. uro. Besedilo 
javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na 
spletni strani družbe Javno podjetje Ljub-
ljanski potniški promet, d.o.o.: www.lpp.si. 
Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.

Javno podjetje  
Ljub ljanski potniški promet, d.o.o.

 Ob-4755/12
Na podlagi 2., 20., 22. in 29. člena Zako-

na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) ter v skladu s 35. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12) Javno podjetje Ljub-
ljanski potniški promet, d.o.o. objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

1. Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljub ljanski 
potniški promet, d.o.o.., Celovška 160, 1000 
Ljub ljana.

2. Opis predmeta oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je: poslovni pro-

stor za dejavnost strežbe pijač (v nadaljeva-
nju: lokal) v poslovni stavbi objekta za teh-
nične preglede Javnega podjetja Ljub ljanski 
potniški promet, d.o.o., Celovška 160 v Ljub-
ljani; lokal se nahaja v avli v pritličju na jugo-
vzhodni strani objekta tehničnih pregledov; 
meri cca 40 m2 uporabnih površin s pripa-
dajočo teraso, priročnim skladiščem 3,5 m2 
z mizo in dvema garderobnima omarama, 
toaletnim prostorom v velikosti 1,9 m2, skla-
diščem lokala v velikosti 6,7 m2 z name-
ščenimi skladiščnimi regali ter pripadajočo 
opremo za dejavnost strežbe pijač (mize, 
stoli, aparati – za kuhanje kave, mlinček za 
kavo, ledomat, 2 hladilnika, pomivalni stroj); 
ID znak: 1739-223/17-0; parc. št. 223/17, 
k.o. 1739 Zgornja Šiška, stavba št. 356.

Nepremičnina, ki je predmet oddaje v na-
jem je last Javnega podjetja Ljub ljanski po-
tniški promet, d.o.o. Nepremičnina ni pred-
met denacionalizacijskih postopkov in na 
njej ne obstaja ne zakonita ne pogodbe-
na predkupna pravica. Prav tako nepremič-
nina ni obremenjena z drugimi bremeni (hi-
poteke, služnosti).

V nepremičnini, ki je predmet oddaje 
v najem, trenutno opravlja dejavnost strež-
be pijač najemnik, na podlagi sklenjene na-
jemne pogodbe. Poslovni prostor se odda 
v najem s 1. 1. 2013 za dobo petih let.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb: oddaja v najem 
stvarnega nepremičnega premoženja – na-
jemna pogodba.

4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani varščini v višini ene meseč-
ne ponujene najemnine. Varščino so dolžni 
ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski 
račun Javnega podjetja Ljub ljanski potni-
ški promet, d.o.o., št. 03100-1005605502, 
pri SKB d.d., s pripisom »varščina za na-
jem nepremičnine – lokal v objektu tehnični 
pregledi«. Položena varščina se izbranemu 
ponudniku oziroma najemniku všteje v na-
jemnino, neizbranim ponudnikom pa bo var-
ščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika, na 
njihov osebni oziroma transakcijski račun.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora 
ponudnik predložiti ponudbo oziroma sesta-
vine, ki naj jih ponudba vsebuje:

– Ponudniki naj predložijo svoje ponud-
be v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj 
– ponudba za najem nepremičnine – lokal 
v objektu tehnični pregledi«. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti navedeno ime oziroma na-
ziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljate-
lja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu 
družbe Javno podjetje Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o. ali pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Javno podjetje Ljub ljanski 
potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000 
Ljub ljana.

– Ponudba mora vsebovati naslednje 
elemente:

– ime in priimek oziroma firmo ponu-
dnika ter naslov stalnega prebivališča ozi-
roma sedež ponudnika, EMŠO oziroma ma-
tično številko, davčno številko, št. transakcij-
skega računa ter naziv in naslov banke za 
vračilo varščine,

– točno navedbo nepremičnine, ki jo 
želi ponudnik najeti,

– ponujeno mesečno najemnino, ki ne 
sme biti nižja od izhodiščne mesečne na-
jemnine,

– opis ponudbe storitev strežbe pijač 
ter dodatnih storitev npr. hladilne vitrine z ži-
vili ipd. (skupaj s cenami), ki jih bo ponudnik 
nudil v lokalu, ki je premet oddaje v najem,

– dokazilo o plačani varščini, s prilo-
ženo celotno številko osebnega oziroma 
transakcijskega računa ter navedbo banke, 
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila 
varščine,

– kopijo osebnega dokumenta in kopi-
jo davčne številke (fizične osebe),

– priglasitveni list (samostojni pod-
jetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu 
v poslovni register,

– izpis iz sodnega registra, ki ni starej-
ši od 3 mesecev (pravne osebe),

– pooblastilo, overjeno pri notarju, 
v primeru, da se ponudba poda po poobla-
ščencu,

– izjavo ponudnika o sprejemanju po-
gojev javnega zbiranja ponudb,

– izjava ponudnika o vezanosti na po-
nudbo do sklenitve najemne pogodbe.

– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni 
po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva 
k podpisu pogodbe skleniti najemno pogod-
bo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe 
v roku iz prejšnjega stavka, lahko najemo-
dajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži 
njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne 
sklene najemne pogodbe niti v podaljšanem 
roku, se njegova varščina zadrži in velja, da 
je odstopil od pogodbe.

– Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika je: 80 % – višina ponujene mesečne 
najemnine, 20 % – pestrost ponudbe storitev 

strežbe pijač ter dodatnih storitev. Pri izbiri 
najugodnejšega ponudnika bo komisija upo-
števala kot kriterij višino ponujene meseč-
ne najemnine in pestrost ponudbe storitev 
strežbe pijač ter dodatnih storitev.

– V primeru, da je podanih več (pravo-
časnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo 
ponudbeno najemnino in /ali enako pestro 
ponudbo storitev strežbe pijač ter dodatnih 
storitev, si družba Javno podjetje Ljub ljanski 
potniški promet, d.o.o. pridržuje pravico, da 
s ponudniki opravi dodatna pogajanja.

– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno po-
nudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponud-
ba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, 
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. 
Kolikor ponudba z dnem, določenim za do-
polnitev ne bo dopolnjena, je najemodajalec 
ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izlo-
čil in o tem obvestil ponudnika.

– Če v postopku javnega zbiranja po-
nudb v za to določenem roku ne prispe no-
bena ponudba oziroma nobena ponudba ni 
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena 
vsaj izhodiščna najemnina za nepremični-
no, ki je predmet oddaje v najem, se šteje, 
da je bilo javno zbiranje ponudb neuspe-
šno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb 
bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni 
v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih po-
nudb.

6. Izhodiščna mesečna najemnina za ne-
premičnino, ki je predmet oddaje v najem je 
1.440,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen DDV, ki ga 
je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma 
najemnik. Najemnik nosi tudi vse morebitne 
preostale stroške v zvezi s pravnim poslom.

7. Način in rok plačila najemnine: naje-
mnina se bo plačevala mesečno, za tekoči 
mesec, na podlagi vsakokrat izstavljenega 
računa s strani najemodajalca.

8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 

26. 11. 2012, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo 
prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene 
ponudnikom kot nepravočasne.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 10. uri, v pro-
storih družbe Javno podjetje Ljub ljanski po-
tniški promet, d.o.o., Celovška 160, Ljub-
ljana.

O dokončni izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo ponudniki pisno obveščeni 
v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Postopek javnega odpiranja ponudb 
vodi komisija, imenovana za izvedbo po-
stopka javnega zbiranja ponudb s strani di-
rektorja Javnega podjetja Ljub ljanski potni-
ški promet, d.o.o.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti 
razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma 
čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora 
biti ponudba veljavna najmanj do vključno 
dneva sklenitve najemne pogodbe.

11. Javno podjetje Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o. si pridržuje pravico, da v po-
stopku javnega zbiranja ponudb ne izbere 
nobene izmed prispelih ponudb oziroma da 
ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki ponudi 
najvišjo mesečno najemnino in/ali najbolj 
pestro ponudbo storitev strežbe pijač ter do-
datnih storitev, oziroma da začeti postopek 
oddaje nepremičnine v najem ustavi vse do 
sklenitve najemne pogodbe.

12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z od-
dajo predmetne nepremičnine v najem ozi-
roma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja 
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ponudb ter natančnejše podatke o nepre-
mičnini in informacije za morebitni ogled 
nepremičnine lahko interesenti dobijo 
v tajništvu družbe Javno podjetje Ljub-
ljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 
cesta 160, Ljub ljana, tel. 01/582-25-00, 
e-pošta: mail@lpp.si, vsak delovnik med 
8. in 12. uro. Besedilo javnega zbiranja po-
nudb bo objavljeno na spletni strani družbe 
Javno podjetje Ljub ljanski potniški promet, 
d.o.o.: www.lpp.si. Ogled nepremičnin je 
možen po dogovoru.

Javno podjetje  
Ljub ljanski potniški promet, d.o.o.

 Ob-4764/12
Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., ob-

javljajo na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in št. 75/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Hrvaškem

I. Ime in sedež: Dolenjske lekarne Novo 
mesto p.o., matična številka: 5198984000 
Kandijska cesta 1, Novo mesto.

Predmet prodaje so:
a) Červar – Porat: apartma – dvosob-

no stanovanje št. 12015, v izmeri 39,82 m2, 
v pritličju apartmajskega bloka, na naslovu 
Trg Sidro 2 in 3, parc. št. 886/3, vl. št. 422, 
podvl. št. 2, k.o. Poreč – etažna knjiga.

Apartma tvori vhod s kuhinjsko nišo, 
kopalnica z WC, dnevni prostor, spalnica, 
loža, terasa in predvrt. Stanovanje je opre-
mljeno.

Objekt, v katerem je apartma, obsega 
pritličje in tri nadstropja. V pritličju in v nad-
stropjih so apartmaji in skupni deli stavbe. 
Kronološka starost objekta je ocenjena na 
30 let.

Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 60.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 

5 % davka na promet nepremičnine, ki ga 
plača kupec.

Varščina znaša 6.000,00 EUR.
b) Miholaščica Zaglav na otoku Cresu: 

apartma št. B02.1 5/1, v izmeri 34,05 m2, 
v prvem nadstropju v objektu, na parc. 
št. 1781/18, vl. št. 1293, k.o. Martinščica, 
v stanovanjskem naselju Miholaščica, Za-
glav na otoku Cres.

Apartma tvori hodnik, bivalni prostor, ku-
hinjska niša, kopalnica z WC, soba-galerija 
in balkon. Stanovanje je opremljeno.

Omenjen apartma je eden izmed apart-
majev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1984. 
Objekt obsega pritličje in dve nadstropji.

Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 50.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 

5 % davka na promet nepremičnine, ki ga 
plača kupec.

Varščina znaša 5.000,00 EUR.
II. Pogoji prodaje:
1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene 

z najugodnejšimi ponudniki po načelu „vi-
deno–kupljeno“. Stroške sestave pogodbe 
nosi prodajalec, vse stroške v zvezi z izved-
bo pogodbe nosi kupec.

2. Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine 
na podračun pri UJP, št. SI56 0128 5603 
0275 522.

3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in 
pravne osebe, domače in tuje, ki izpolnjujejo 
pogoje za nakup nepremičnine v Republiki 

Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno po-
nudbo, ki obsega podatke in listine iz točke 
4. tega razpisa.

4. Ponudba mora vsebovati: podatke 
o ponudniku, ponujeno ceno ter potrdilo 
o plačilu varščine.

5. Svojo ponudbo morajo ponudni-
ki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi 
oznakami:

– za apartma št. 12105 v Červarju: „Ne 
odpiraj – ponudba za nakup: Červar“;

– za apartma št. B02.1 5/1 na Cresu: „Ne 
odpiraj – ponudba za nakup: Cres“.

6. Ponudbo ponudniki vložijo v tajništvo 
Dolenjskih lekarn oziroma po pošti na na-
slov: Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o., 
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto.

Na kuverti naj ponudniki označijo tudi 
svoje ime/naziv in naslov/sedež.

Odpiranje ponudb za Červar in Cres bo 
v ponedeljek, dne 26. 11. 2012, ob 12. uri, 
v sejni sobi Dolenjskih lekarn Novo mesto, 
Kandijska cesta 1, Novo mesto.

Merilo za najugodnejšo ponudbo je naj-
višje ponujena cena.

7. Rok za oddajo vseh ponudb je pone-
deljek, dne 26. 11. 2012, do 11. ure.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, 
ki bodo prispele v tajništvo Dolenjskih lekarn 
Novo mesto najkasneje do dne 26. 11. 2012, 
do 11. ure, ne glede na vrsto dospetja.

8. Kupec je dolžan plačati celotno kupni-
no v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Pla-
čilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih 
pogodb. Zemljiško knjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice na nepremičninah izda 
prodajalec po plačilu celotne kupnine.

Stroške overitve prodajne pogodbe pri 
notarju, stroške zemljiško knjižnega prenosa 
ter plačilo davka na promet nepremičnin, 
nosi kupec.

9. Prodajalec si pridržuje pravico, da 
brez kakršnekoli odškodninske odgovorno-
sti začeti postopek javnega zbiranja ponudb 
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V pri-
meru ustavitve postopka se ponudnikom po-
vrne varščina, če je že bila vplačana.

Objava javnega poziva za zbiranje po-
nudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dol-
žan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim 
ponudnikom skleniti pogodbo.

10. Kontaktna oseba za informacije o po-
gojih javnega zbiranja ponudb in o pred-
metnih nepremičninah je: Meta Štupar, 
Dolenjske lekarne Novo mesto, e-pošta: 
meta.stupar@dolenjske-lekarne.si, ali po 
tel. 07/393-29-03.

Kontaktna oseba za ogled predmetnih 
nepremičnin je:

– za Červar: Ivan Meštrović, mobitel: 
00385/98/981-2-560,

– za Cres: Zlatko Kolarić, Zaglav 
d.o.o., tel. 00385/51/57-41-69 ali mobitel: 
00385/98/260-757.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljano v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in na spletnih straneh Dolenjskih lekarn 
Novo mesto: www.dolenjske-lekarne.si.

Dolenjske lekarne Novo mesto

 Ob-4720/12
Občina Kočevje, Ljub ljanska cesta 26, 

1330 Kočevje, na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 34/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju – po sklopih

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina 
Kočevje, Ljub ljanska cesta 26, 1330 Ko-
čevje.

2. Opis predmeta prodaje: prodaja se 
les na panju v petih posamičnih sklopih, 
in sicer:

– Sklop 1
a) prodaja lesa na panju (na parc. 

št. 2057/1, k.o. Kočevje), po Odloč-
bi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-06-0404-A034/11, ki jo je izdal Za-
vod za gozdove Slovenije, s katero se pro-
daja 14 dreves iglavcev in 177 dreves listav-
cev oziroma 16 m3 bruto iglavcev in 97 m3 

bruto listavcev, kar skupaj znaša 113 m3 bru-
to odkazanega drevja.

– Sklop 2
a) prodaja se les na panju (na parc. 

št. 696/8, k.o. Nemška Loka), po Odloč-
bi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-06-0402-A015/12, ki jo je izdal 
Zavod za gozdove Slovenije, s katero se 
prodaja 52 dreves iglavcev in 1008 dreves 
listavcev oziroma 225 m3 bruto iglavcev in 
1906 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 
2.131 m3 bruto odkazanega drevja.

– Sklop 3
a) prodaja se les na panju (na parc. 

št. 507/3, 507/4, k.o. Nemška Loka), po 
Odločbi o odobritvi poseka izbranih dre-
ves št. 3408-06-0405-A026/12, ki jo je izdal 
Zavod za gozdove Slovenije, s katero se 
prodaja 82 dreves iglavcev in 301 dreves 
listavcev oziroma 51 m3 bruto iglavcev in 
282 m3 bruto listavcev,

b) prodaja se les na panju (na parc. 
št. 507/1, 507/2, k.o. Nemška Loka), po 
Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-06-0405-A028/12, ki jo je izdal Za-
vod za gozdove Slovenije, s katero se pro-
daja 269 dreves iglavcev in 1042 dreves 
listavcev oziroma 447 m3 bruto iglavcev in 
1013 m3 bruto listavcev.

Les na panju pod točkama a) in b) se 
prodaja skupaj, kar znaša 1.793 m3 bruto 
odkazanega drevja.

– Sklop 4
a) prodaja se les na panju (na parc. 

št. 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2243, k.o. Ku-
mrova vas), po Odločbi o odobritvi poseka 
izbranih dreves št. 3408-06-0405-A025/12, 
ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, 
s katero se prodaja 185 dreves iglavcev in 
621 dreves listavcev oziroma 349 m3 bruto 
iglavcev in 713 m3 bruto listavcev,

b) prodaja se les na panju (na parc. 
št. 2431, 2679, 2680, 2681/1, 2682, 
2683, 2684, k.o. Kumrova vas), po Od-
ločbi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-06-0405-A023/12, ki jo je izdal Za-
vod za gozdove Slovenije, s katero se pro-
daja 6 dreves iglavcev in 225 dreves listav-
cev oziroma 20 m3 bruto iglavcev in 221 m3 

bruto listavcev,
c) prodaja se les na panju (na parc. 

št. 2604/3, k.o. Kumrova vas), po Od-
ločbi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-06-0405-A024/12, ki jo je izdal 
Zavod za gozdove Slovenije, s katero se 
prodaja 17 dreves listavcev oziroma 19 m3 
bruto listavcev.

Les na panju pod točkami a), b) in c) se 
prodaja skupaj, kar znaša 1.322 m3 bruto 
odkazanega drevja.
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– Sklop 5
a) prodaja lesa na panju (na parc. 

št. 5394/131, 5394/132, k.o. Mozelj), po 
Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-06-0405-A022/12, ki jo je izdal Za-
vod za gozdove Slovenije, s katero se pro-
daja 325 dreves listavcev oziroma 409 m3 

bruto listavcev.
Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana 

in označena s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije.

Sečnja in spravilo vsega drevja morata 
biti izvedena najkasneje do 31. 3. 2013.

3. Vrsta pravnega posla: pogodba o pro-
daji lesa na panju.

4. Izhodiščna cena
Za predmete prodaje je izhodiščna cena 

naslednja:
– za sklop 1: 3.466,00 EUR,
– za sklop 2: 81.548,00 EUR,
– za sklop 3: 66.971,00 EUR,
– za sklop 4: 50.503,00 EUR,
– za sklop 5: 13.222,00 EUR.
V izhodiščnih cenah ni zajet 20 % DDV, 

ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan ku-

pnino poravnati v enkratnem znesku v roku 
8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. 
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku 
oziroma kupcu všteje v kupnino v kupo-
prodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne 
obrestuje.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sesta-
vina pravnega posla. Kupoprodajna pogod-
ba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine 
ne plača v navedenem roku. Občina ima 
v tem primeru pravico obdržati varščino, ki 
jo je uspešni ponudnik plačal v postopku 
javnega zbiranja ponudb. Obročno odpla-
čevanje kupnine ni možno.

6. Vplačilo varščine
Varščina znaša:
– za sklop 1: 346,60 EUR,
– za sklop 2: 8.154,80 EUR,
– za sklop 3: 6.697,10 EUR,
– za sklop 4: 5.050,30 EUR,
– za sklop 5: 1.322,20 EUR.
Varščino je potrebno vplačati na po-

dračun proračuna Občine Kočevje, 
št. 01248-100005213, odprtega pri UJP 
Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina 
za les na panju 2012, za Sklop ___« (dopol-
niti s številko sklopa). Varščina se vplačuje 
za vsak sklop posebej.

Ponudniki so dolžni vplačati varščino za 
posamezne sklope najkasneje do 27. 11. 
2012, do 10. ure. Vplačilo varščine je pogoj 
za upoštevanje ponudbe in mora biti prilože-
na ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.

7. Pogoji prodaje:
Predmetno premično premoženje se pro-

daja ločeno po sklopih. Vsak sklop pred-
stavlja zaokroženo celoto in se prodaja po 
načelu videno – kupljeno.

Ponudnik je dolžan k ponudbi za po-
samezni sklop priložiti navedbo ponujene 
cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od 
izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede 
višjo ceno od izhodiščne.

Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spra-
vilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda, 
zaporami cest ter stroški v zvezi s škodo, 
ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo 
ponudnika (kupca).

Vsa morebitna dovoljenja oziroma so-
glasja, ki so potrebna za izvedbo del po tem 
razpisu, si mora ponudnik (kupec) pridobiti 
sam. Vsi stroški vezani na pridobivanje do-
voljenj/soglasij bremenijo ponudnika.

Kupec mora spoštovati določila odločb 
Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke 
javnega zbiranja ponudb. Odločbe z manu-
ali so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik (kupec) mora po konča-
nih delih gozdno in prometno infrastrukturo 
vrniti v prvotno stanje.

8. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

Ponudbo lahko odda pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik ali fizična 
oseba, ki je skladno z veljavnimi predpisi 
registriran in usposobljen za opravljanje de-
javnosti izvajanja del v gozdovih oziroma 
lahko to v njegovem imenu in na njegov 
račun ta dela v gozdovih opravi za to dejav-
nost v skladu z veljavnimi predpisi registri-
rano in usposobljeno podjetje.

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vse-
buje naslednje sestavine:

– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo občinskega Oddelka za prora-

čun, finance in upravljanje premoženja, da 
ima oseba (fizična ali pravna) poravnane 
vse zapadle obveznosti do Občine Kočevje,

– obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu),
– obr. 2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne 

sme biti nižja od izhodiščne cene),
– obr. 3: Izjava o sposobnosti in usposo-

bljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa,
– obr. 4: Izjava o vezanosti na dano po-

nudbo,
– obr. 5: Izjava o spoštovanju odločb 

o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda 
za gozdove Slovenije,

– obr. 6: Izjava o izpolnjevanju in spreje-
manju pogojev javnega zbiranja ponudb za 
prodajo lesa na panju,

– osnutek kupoprodajne pogodbe z pa-
rafirano vsaka stranjo,

– pooblastilo za zastopanje v postopku 
javnega zbiranja ponudb, v primeru da po-
nudnika zastopa pooblaščenec.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpol-
njene obrazce razpisne dokumentacije in 
parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe.

Ponudnik lahko zahtevane dokumen-
te predloži v fotokopijah, razen podpisanih 
priloženih obrazcev in parafirane kupopro-
dajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži 
v originalu.

Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled 
v originalne dokumente.

Občina bo v primeru dvoma glede uspo-
sobljenosti izvajalca del v gozdu, ponudni-
ka (kupca) pozvala k dostavi dodatne do-
kumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti glede registriranosti 
in usposobljenosti izvajalca del, pomeni ra-
zlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe 
s strani Občine Kočevje. V tem primeru pro-
dajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo) var-
ščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje 
pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega 
najugodnejšega ponudnika.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

Za vsak posamezni sklop bo izbran po-
nudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh po-
gojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo 
ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno 
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izho-
diščni ceni.

Če je med prejetimi ponudniki več naju-
godnejših ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe za posamezni sklop, lahko 
pristojni organ občine:
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– 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.

10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom:

Občina Kočevje bo z najugodnejšim po-
nudnikom za posamezni sklop sklenila ku-
poprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva 
odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponu-
dnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev 
pogodbe, lahko občina kupcu podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni.

Če izbrani ponudnik ne podpiše pogod-
be niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje 
zadrži njegovo varščino, prav tako pa si 
prodajalec pridružuje pravico povabiti k pod-
pisu pogodbe drugega najugodnejšega po-
nudnika.

11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe:
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem 

roku (nepravočasna ponudba) ali pravoča-
sna, vendar nepopolna ponudba, bodo izlo-
čene iz nadaljnjega postopka.

Ne glede na navedeno pa lahko ponu-
dnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse 
sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo do-
kumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpi-
ranja ponudb.

12. Rok vezanosti na ponudbo: rok ve-
zanosti na posamezno ponudbo traja vse 
do vključno 31. 1. 2013.

13. Vračilo varščine: vplačana varščina, 
bo po končanem postopku javnega zbiranja 
ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne 
bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dne-
va sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plača-
na varščina se bo vrnila brez obresti.

14. Rok za oddajo ponudb
Ponudnik mora oddati svojo ponudbo lo-

čeno – za vsak posamezni sklop posebej 
(z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke 
tega razpisa) priporočeno po pošti na naslov 
občine ali osebno v času uradnih ur na vlož-
išče občine do 27. 11. 2012 do 11. ure. Pre-
pozne ponudbe bodo izločene iz postopka.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih 
ovojnicah z oznako: »Javno zbiranje ponudb 
– les na panju 2012, za Sklop _____ (dopol-
niti s številko sklopa), Ne odpiraj«.

15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi 

(1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljub ljanska 
cesta 26, 1330 Kočevje, dne 27. 11. 2012 
ob 11.30. Odpiranje ponudb bo zaporedno 
glede na številko sklopa.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.

Občina Kočevje lahko do sklenitve prav-
nega posla (podpisa pogodbe), brez odško-
dninske odgovornosti, prekine oziroma usta-
vi postopek razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem, ne da bi za to navedla razloge.

16. Razpisna dokumentacija, dodatne 
informacije in ogled

Celotno razpisno dokumentacijo (s pri-
logami in odločbami ZGS) je možno dobiti 
na spletni strani Občine Kočevje: www.ko-
cevje.si/premicnine-javno-zbiranje-ponudb.

Svoja vprašanja v zvezi s prodajo pre-
mičnega premoženja v času razpisa lahko 
zainteresirani ponudniki pošljete na elek-
tronski naslov: anita.simicic@kocevje.si.

Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko 
samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi 
stroški vezani na pripravo ponudb, breme-
nijo ponudnika.

17. Objava: javno zbiranje ponudb se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Občine Kočevje: www.
kocevje.si.

Občina Kočevje

 Ob-4727/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter 
na podlagi sprejetega Letnega načrta razpo-
laganja in pridobivanja nepremičnega pre-
moženja Občine Kobilje za leti 2011 in 2012, 
Občina Kobilje objavlja v Uradnem listu RS 
in na svoji spletni strani (www.kobilje.si)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja 

v lasti Občine Kobilje
Predmet javnega zbiranja ponudb je pro-

daja stanovanj v lasti Občine Kobilje.
Ponudbe je potrebno oddati v skladu 

z navodili za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba organizatorja javnega 

zbiranja ponudb za vsa dodatna vprašanja 
v zvezi z razpisom je Boštjan Horvat iz ob-
činske uprave Občine Kobilje, doseglijv vsak 
dan med 8. in 12. uro, na tel. 02/579-92-20, 
ter na e-naslov: bostjan@kobilje.si.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje 
do vključno 26. 11. 2012 do 12. ure, na na-
slov organizatorja javnega zbiranja ponudb: 
Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 2012 
ob 13. uri, v prostorih Občine Kobilje.

Organizator javnega zbiranja ponudb si 
pridržuje pravico, da s ponudniki takoj po 
izvedenem javnem odpiranju ponudb istega 
dne izvede še pogajanja.

2. Navodila za izdelavo ponudbe
1. člen

(Zakonska podlaga)
Organizator je na podlagi 22. člena Za-

kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11), ter na podlagi sprejetega 
Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine Kobilje 
za leti 2011 in 2012 Občina Kobilje objavlja 
v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani 
(www.kobilje.si) Javno zbiranje ponudb za 
prodajo nepremičnega premoženja v lasti 
Občine Kobilje.

V ta namen je Organizator izdelal pred-
metna »Navodila za izdelavo ponudbe«.

2. člen
(Pogoji za sodelovanje)

Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne 
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziro-
ma na območju države članice EU in fizične 
osebe, ki so državljani RS oziroma državlja-
ni države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega 
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in 
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki 
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.

Fizične osebe morajo priložiti potrdilo 
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovne-
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ga registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo doka-
zila o državljanstvu in fotokopijo osebnega 
dokumenta.

Državljani oziroma pravne osebe iz dr-
žave članice EU morajo priložiti dokazila, 
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, 
ki so enakovredne institucijam od katerih 
se zahtevajo dokazila za slovenske drža-
vljane oziroma pravne osebe. Kolikor ta-
kšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih 
in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo 
priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavijo, da imajo plačane davke 
in prispevke.

Vsa dokazila morajo biti prevedena v slo-
venski jezik.

3. člen
(Predkupna pravica)

Organizator javnega zbiranja ponudb 
daje predkupno pravico trenutnim najemni-
kom stanovanj.

V primeru, da je za isto stanovanje po-
nudnikov več in nimajo predkupne pravice, 
organizator izvede s temi ponudniki dodatna 
pogajanja o ceni odkupa. Ob izpolnitvi vseh 
pogojev bo kot najugodnejši ponudnik za 
posamezno nepremičnino izbran ponudnik 
z najvišjo ponujeno ceno.

4. člen
(Višina izklicnih tržnih vrednosti)

Predmet, lokacija in izklicna cena sta-
novanj:

Lokacija: Kobilje 35A, 9227 Kobilje, par-
celna št. 4170/2, k.o. 144 – Kobilje

št. stavbe 87

Zap.
št.

Številka
stanovanja Lega

Neto
površina

[m2]

Uporabna
površina

[m2]

Izklicna cena
[EUR]

1. 2 Pritličje (2. etaža) 63,43 61,13 27.370

2. 3 1. nadstropje (3. etaža) 68,89 64,16 27.390

3. 4 1. nadstropje (3. etaža) 64,57 61,96 27.330

Cena je določena brez DDV.
DDV je strošek kupca in za fizične osebe 

znaša 2 %, za pravne osebe pa 20 %.
Vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo 

dokumentacije nosi ponudnik.
Nepremičnine so naprodaj po sistemu 

»videno–kupljeno«, poznejših reklamacij 
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in 
pravne napake predmeta prodaje.

5. člen
(Varščina)

Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, so pred vložitvijo ponudbe 
dolžni plačati varščino, kot garancijo za 
resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % 
(deset odstotkov) od izhodiščne cene za 
nepremičnino, za katero kandidira ponu-
dnik. Varščino so dolžni ponudniki nakazati 
na račun št: SI56 0124 7010 0013 119, 
s pripisom »Varščina za nakup stanova-
nja«, z navedbo št. stanovanja (2, 3 ali 4). 
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku 
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom 
pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od 
dneva odpiranja ponudb.
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Originalno potrdilo o plačilu je obvezna 
priloga k razpisni dokumentaciji.

6. člen
(Neuspešnost zbiranja ponudb)

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil 
vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine, 
je javno zbiranje ponudb neuspešno.

Občina Kobilje si pridržuje pravico, da 
v postopku javnega zbiranja ponudb ne 
izbere nobene izmed prispelih ponudb, 
oziroma, da začeti postopek kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer 
se ponudnikom povrnejo stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

7. člen
(Dopolnitve razpisne dokumentacije  

in podaljšanje roka)
Organizator si pridržuje pravico dopolni-

ti razpisno dokumentacijo še pred potekom 
roka za oddajo ponudb.

Vse spremembe in dopolnitve razpi-
sne dokumentacije bo podal najkasneje 
5 dni pred rokom za oddajo ponudb na 
spletni strani občine. Vsaka dopolnitev bo 
obvezujoči sestavni del razpisne dokumen-
tacije in bo posredovana v pisni obliki na 
spletni strani občine.

Če bodo spremembe dokumentacije 
take narave, da bodo vplivale na rok za 
oddajo ponudb, bo rok za oddajo ponudb 
ustrezno podaljšan z namenom, da bo po-
nudnikom omogočeno upoštevanje dopol-
nitev. S premaknitvijo roka za oddajo po-
nudb se pravice in obveznosti ponudnikov 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo 
iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

8. člen
(Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne 

dokumentacije)
Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne 

dokumentacije sme ponudnik zahtevati 
preko e-pošte od kontaktne osebe nave-
dene v javnem pozivu – Poziv za javno 
zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin 
Občine Kobilje. Druge informacije, kot na 
primer kraj in datum morebitnega sestan-
ka s ponudniki in podobno, pa lahko dobi 
telefonsko.

Kontaktna oseba organizatorja bo pisno 
odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z javno 
objavo, ki jih bo dobila, v roku navedenem 
v 12. členu navodil za izdelavo ponudb.

Kopije odgovorov bodo posredovane 
vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpi-
sno dokumentacijo, vključno s vprašanji, 
toda brez navedbe njihovega izvora.

9. člen
(Veljavnost ponudbe)

Ponudba mora veljati najmanj do 
17. 12. 2012.

10. člen
(Način in rok plačila kupnine)

Uspešni/izbrani ponudnik mora pogod-
bo podpisati najpozneje v 15 dneh po od-
piranju ponudb. Rok za plačilo kupnine je 
8 dni po sklenitvi pogodbe na račun št: 
SI56 0124 7010 0013 119, s pripisom »Ku-
pnina za nakup stanovanja«, z navedbo št. 
stanovanja (2, 3 ali 4), pri čemer se polo-
žena varščina všteje v kupnino.

Plačilo kupnine v roku ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

Če uspeli ponudnik ne podpiše kupo-
prodajne pogodbe v 15 dneh po odpiranju 
ponudb oziroma odstopi od pogodbe ali 
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, 
ima prodajalec pravico odstopiti od pogod-
be oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, 

brez dodatnega roka za izpolnitev. V nave-
denih primerih varščina zapade.

Prenos lastništva se opravi po plači-
lu kupnine. Stroške prenosa nosi izbrani 
ponudnik.

11. člen
(Popolna ponudba)

Vsak ponudnik mora oddati dokumenta-
cijo na sledečih obrazcih:

– Obrazec 1: Ponudba,
– Obrazec 2: Izjava o sprejemanju in 

izpolnjevanju pogojev javnega razpisa,
– Obrazec 3: Izjava o pridobitvi osebnih 

podatkov iz uradnih evidenc,
– Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti 

v zvezi s plačili davkov in prispevkov,
– Potrdilo o plačilu varščine,
– Kopija dokazila o državljanstvu,
– Kopija osebnega dokumenta.
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti prevzamejo na Občini Kobilje ali na 
spletni strani http://www.kobilje.si/, vsak 
delovni dan, od dneva objave javne po-
nudbe dalje.

Organizator lahko od ponudnika, ki je 
podal nepopolno ponudbo, zahteva dopol-
nitev ponudbe, če ponudba vsebuje vse 
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo 
dokumentacijo. Rok za dopolnitev ponudb 
je 2 dni od prejema poziva za dopolnitev.

Ponudnik, ki ne bo priložil original potr-
dila o plačani varščini bo izločen.

12. člen
(Rok za oddajo ponudbe)

Ponudbe je potrebno oddati pisno ali 
osebno, v zaprti kuverti najkasneje do 
vključno 26. 11. 2012 do 12. ure, na naslov 
organizatorja javnega zbiranja ponudb: Ob-
čina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje.

Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. 
Na kuverti mora biti označen tudi naziv in 
naslov ponudnika.

Na javnem odpiranju ponudb bodo upo-
števane vse ponudbe, ki bodo prispele 
v roku, navedenem v objavi o javnem zbi-
ranju ponudb in v razpisni dokumentaciji. 
Komisija bo obravnavala samo popolne 
ponudbe. Vloge, prispele po 12. uri, dne 
26. 11. 2012 bodo zaprte vrnjene ponu-
dnikom.

3. Ponudbena dokumentacija
Ponudbena dokumentacija vsebuje sle-

deče obrazce:
– Obrazec 1: Ponudba,
– Obrazec 2: Izjava o sprejemanju in 

izpolnjevanju pogojev javnega razpisa,
– Obrazec 3: Izjava o pridobitvi osebnih 

podatkov iz uradnih evidenc.
Vlogi je potrebno priložiti naslednje pri-

loge:
– Izpisek iz sodnega registra za pravne 

osebe oziroma izpisek iz poslovnega re-
gistra za samostojne podjetnike posame-
znike, ki ne smeta biti starejša od treh me-
secev. V primeru, da je ponudnik iz katere 
druge države Evropske unije, mora predlo-
žiti uradno prevedeno potrdilo o državljan-
stvu.

– Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti 
v zvezi s plačili davkov in prispevkov.

– Originalno potrdilo o plačilu varščine.
– Kopija dokazila o državljanstvu.
– Kopija osebnega dokumenta.
– Kopija davčne številke oziroma ID za 

DDV.
– V primeru, da v postopku sodeluje 

pravna oseba po pooblaščencu, je potreb-
no priložiti pisno pooblastilo.
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(OBR-1) 
 
 

PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE 
 
 
Na podlagi javnega poziva za zbiranje ponudb za odprodajo stanovanj v lasti Občine 
Kobilje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. _______________, z dne ____________________ in na 
spletni strani Občine Kobilje, se prijavljam(o) na javni poziv in v skladu z "Navodili za 
izdelavo ponudbe" in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo. 
 
Podatki o ponudniku: 
 

 FIZIČNA OSEBA  PRAVNA OSEBA 
Ime in Priimek: Naziv: 

EMŠO: Zakoniti zastopnik: 

Davčna številka: ID za DDV: 

Naslov: Matična številka: 

Telefon: Naslov: 

 Elektronska pošta: 

 Kontaktna oseba: 

 
Ponudba za nakup sledečih nepremičnin v lasti Občine Kobilje: 
 

Zap. 
št. 

Številka 
stanovanja 

Lega 
Neto  

površina 
[m2] 

Uporabna 
površina 

[m2] 

Izklicna  
cena  

[EUR] 

Ponujena  
cena 

[EUR] 

1. 2 Pritličje  
(2. etaža)  

63,43 61,13 27.370  

2. 3 
1. nadstropje  
(3. etaža) 

68,89 64,16 27.390  

3. 4 
1. nadstropje  
(3. etaža) 

64,57 61,96 27.330  
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Ponujena cena za izbirano nepremičnino velja do  . 
 

 
 
 
 
 Kraj in datum Žig (žig) Podpis ponudnika 
 
    
 
* Priloge: 

 Potrdilo o plačani varščini. 
 V primeru, da v postopku sodeluje pravna oseba po pooblaščencu, je potrebno 

priložiti pisno pooblastilo. 
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(OBR-2) 
 
 

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA  
 
 

 FIZIČNA OSEBA  PRAVNA OSEBA 
Ime in Priimek: Naziv: 

Naslov: Sedež: 

 
 
S podpisom te izjave:  
 
 

a) Izjavljam, da sprejemam vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije – 
Poziva za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin občine Kobilje, 
objavljenega v Uradnem listu RS št. _______________, z dne ____________________ ter na 
spletni strani občine Kobilje. 

 
 

b) Izjavljam, da sem popolnoma seznanjen s stanjem nepremičnine – stanovanja, 
številka_________________________ na naslovu Kobilje 35A, 9227 Kobilje, ki je 
predmet prodaje.  

 
 

c) Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki, podani v 
ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo 
originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij 
prevzemam popolno odgovornost. 

 
 
 
 
 Kraj in datum Žig (žig) Podpis ponudnika 
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(OBR-3) 
 
 

IZJAVA O PRIDOBITVI OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC  
 
 

 FIZIČNA OSEBA  PRAVNA OSEBA 

Ime in Priimek: Naziv: 

Naslov: Sedež: 

Davčna številka: ID za DDV: 

 
 
Izjavljamo, da lahko naročnik za namene javnega poziva – Poziv za javno zbiranje 
ponudb za prodajo nepremičnin občine Kobilje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 
_______________, z dne ____________________ ter na spletni strain občine Kobilje pridobi naše 
osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnega pooblastila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kraj in datum Žig (žig) Podpis ponudnika 
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Seznam potrebnih prilog
Ponudniki morajo ponudbi (OBR-1 

+ OBR-2 + OBR-3) priložiti:
– Izpisek iz sodnega registra za pravne 

osebe oziroma izpisek iz poslovnega regi-
stra za samostojne podjetnike posamezni-
ke, ki ne smeta biti starejša od treh mese-
cev. V primeru, da je ponudnik iz katere dru-
ge države Evropske unije, mora predložiti 
uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.

– Potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

– Originalno potrdilo o plačilu varščine.
– Kopija dokazila o državljanstvu.
– Kopija osebnega dokumenta.
– Kopija davčne številke oziroma ID za 

DDV.
– V primeru, da v postopku sodeluje 

pravna oseba po pooblaščencu, je potreb-
no priložiti pisno pooblastilo.

Občina Kobilje

Št. 4780-117/2012-12 Ob-4747/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Ljub ljana v vrednosti pod 200.000 evrov 
za leto 2012,

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine 

Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
Ljub ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za 
DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet prodaje so nepremičnine:
– parc. št. 1566/49 cesta, v izmeri 

244 m2,
– parc. št. 1566/52 cesta, v izmeri 17 m2,
– parc. št. 1566/58 cesta, v izmeri 9 m2,
– parc. št. 1575/8 njiva, v izmeri 42 m2,
– parc. št. 1575/70 njiva, v izmeri 7 m2,
– parc. št. 1575/73 njiva, v izmeri 10 m2,
– parc. št. 1575/77 njiva, v izmeri 70 m2,
vse k.o. 2706 Zelena jama, skupaj 

399 m².
Zemljišča se nahajajo v območju ureja-

nja JA – 391 z namensko rabo SScv – pre-
težno večstanovanjske površine.

Izhodiščna cena za zemljišča je 
169.575,00 EUR.

Navedena izklicna cena ne vključuje 
20 % davka na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

2.2. Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1052/2 travnik, v izmeri 

300 m2, k.o. 1754 Šentvid nad Ljub ljano.
Zemljišče se nahaja v območju ŠE-614 

z namensko rabo zemljišč SSce – pretežno 
eno in dvostanovanjske površine.

Izhodiščna cena za zemljišče je 
75.000,00 EUR.

Navedena izklicna cena ne vključuje 
20 % davka na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

3. Pogoji prodaje (veljajo za obe javni 
zbiranji ponudb)

3.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu 
»videno – kupljeno«;

3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena 
v obliki notarskega zapisa;

3.3 Nepremičnine bodo prodane ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 

ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika;

3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od 
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub-
ljana pravico zadržati vplačano varščino;

3.5 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških bodo kupcu nepre-
mičnine izročene v last s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljenih nepremičninah 
v pristojni zemljiški knjigi;

3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe;

3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na dodano vre-
dnost, stroške notarskega zapisa pogodbe 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča;

4. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene nepremični-
ne, ki jo je potrebno plačati na podračun 
enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana št.: 01261-0100000114, 
sklic na št. 000-431000, v primeru proda-
je zemljišč iz točke 2.1. in 2.2. je sklic na 
št. 007-432000.

Plačana varščina se izbranemu ponudni-
ku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni 
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke za vračilo varščine) in na-
vedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno po-
nudbo z vsemi prilogami do vključno 30. 11. 
2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponud-
bo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici 
z oznako:

– za zemljišča pod točko 2.1. »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti 
urejanja JA – 391«,

– za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj 
– ponudba za nakup nepremičnine v enoti 
urejanja« na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Komisija za izvedbo postopka raz-
polaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo nabrež-
je 2, 1000 Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizič-

ne osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (prav-

ne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne 

ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 1. 3. 2013.

5. Dodatne informacije: dodatne podrob-
nejše informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb za prodajo zemljišč pod točko 2.1. 
in 2.2. dobijo interesenti na Mestni občini 
Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za rav-
nanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-67, 
kontaktna oseba Aleš Weber, elektronska 
pošta: ales.weber@ljubljana.si. Ogled ne-
premičnin in dokumentacije v zvezi z ne-
premičninama je možen po predhodnem 
dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 4. 12. 2012, ob 13. uri, v prostorih 
Mestne občine Ljub ljana, Klub 15, Mestni 
trg 1, Ljub ljana.

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugo-
dnejših ponudb, bo pristojna komisija ponu-
dnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, 
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbi-
ranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
vana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno na svetovnem spletu in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana: http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 489/2012 Ob-4756/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. 
Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu 
ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 
42/12, v nadaljevanju Uredba), Odlokom 
o proračunu Občine Izola za leto 2012 
(Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, 
v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Izola za leto 2012 s spremembami 
in dopolnitvami, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

2. Opis predmeta javnega zbiranja po-
nudb in izhodiščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb so ne-
premičnine, kot sledi:

a) Posamezni del stavbe št. 48, v stavbi 
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc. 
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje 
št. 48 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. 
etaža) večstanovanjske stavbe na naslo-
vu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 
96 m2, po izhodiščni ceni 141.950,00 EUR.

b) Posamezni del stavbe št. 4, v stavbi 
št. 720, k.o. 2626 – Izola, zemljiško knjižno 
opredeljeno kot poslovni prostor, v nara-
vi klet, v izmeri 25,69 m2, na naslovu Ri-
biška ulica 12 v Izoli, po izhodiščni ceni 
27.143,00 EUR. Najemnik ima predkupno 
pravico.
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c) 2/5 Nepremičnine s parc. št. 775, k.o. 
Dvori nad Izolo, dvorišče, v izmeri 50 m2, po 
izhodiščni ceni 1.988,00 EUR, 2/5 nepre-
mičnine s parc. št. 796, stavba in dvorišče, 
v skupni izmeri 49 m2, po izhodiščni ceni 
2.846,51 EUR, 2/5 nepremičnine s parc. 
št. 793, stavba in dvorišče, v skupni izmeri 
95 m2, po izhodiščni ceni 25.158,66 EUR 
in 2/5 nepremičnine s parc. št. 774, stav-
ba in dvorišče, v skupni izmeri 96 m2, po 
izhodiščni ceni 5.469,32 EUR, vse k.o. 
Dvori nad Izolo, skupno po izhodiščni ceni 
35.462,48 EUR; Solastniki navedenih ne-
premičnin imajo predkupno pravico.

Izhodiščna cena predstavlja izklicno 
ceno v razpisnem postopku, in je bila dolo-
čena na podlagi opravljene cenitve s strani 
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno 
stroko.

Izhodiščna cena ne vsebuje morebitne-
ga davka na dodano vrednost oziroma dav-
ka na promet nepremičnin.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo 
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar 
najmanj v višini izhodiščne cene.

Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja 
bistveno sestavino pogodbe.

V primeru, da dva ponudnika s popolni-
mi ponudbami ponudita enako najvišjo vi-
šino nadomestila, se med njima, skladno 
z 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.

3. Vrsta pravnega posla in pogoji pro-
daje

Predmet javnega razpisa je pridobitev 
lastninske pravice na zgoraj navedenih ne-
premičninah po sklenitvi prodajne pogodbe. 
Nepremičnine so naprodaj po načelu »vi-
deno–kupljeno«. Nepremičnina bo prodana 
ponudniku, za katerega bo imenovana ko-
misija ugotovila, da je podal najugodnejšo 
ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. V nasprotnem primeru se 
bo štelo, da je od nakupa odstopil, Obči-
na 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.

Po plačilu celotne kupnine in po porav-
nanih vseh stroških se bo kupcu nepremič-
nina izročila v last in posest s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v zemljiški knjigi.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še stroške postopka, pripada-
joči davek, overitev podpisa pri notarju in 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime.

4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepre-
mičnin, ki so predmet javnega razpisa

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu 
za upravljanje z občinskim premoženjem, 
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-32, 
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlare-
vić, elektronski naslov: posta.oizola@izo-
la.si.

Nepremičnine, ki so predmet javnega 
razpisa si je mogoče ogledati po predho-
dnem dogovoru z vodjo Urada za upra-
vljanje z občinskim premoženjem Patricijo 
Fabijančič Močibob oziroma s Tanjo Adamič 
za stanovanje iz a točke tega razpisa (Višja 

svetovalka za stanovanjske zadeve in po-
slovne prostore, tel. 05/660-02-34).

5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino 

v višini 10 % izklicne cene na račun Občine 
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00 
4781952011. Neizbranim ponudnikom bo 
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku 
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu 
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor iz-
brani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadr-
ži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi 
drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Ponudniki predložijo ponudbo na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno 
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene.

Razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna 
deska.

Razpisno dokumentacijo se lahko pre-
vzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, 
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izte-
ka razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici 

z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnine pod točko »a/b/c«, najpozneje 
do 26. 11. 2012 do 24. ure, na naslov: Ob-
čina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma 
v delovnem času mogoče oddati tudi oseb-
no na vložišču Občine Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
3 mesece od dneva zaključka razpisnega 
roka.

6. Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so 
državljani Republike Slovenije ali druge dr-
žave članice Evropske unije oziroma imajo 
sedež v državi članici Evropske unije.

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.

7. Postopek po odpiranju ponudb: od-
piranje ponudb se bo izvedlo dne 29. 11. 
2012, v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 
1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih 
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno 
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, posto-
pek odpiranja ponudb, ni javen.

8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka jav-

nega razpisa je Urad za upravljanje z občin-
skim premoženjem.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opra-
vljeni izbiri.

9. Drugi pogoji: Občina Izola si obdr-
ži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji 
nepremičnin in neodplačno ter časovno 
neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne in-
frastrukture.

10. Negativna pogodbena klavzula: Ob-
čina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek 

prodaje nepremičnin in sklenitve pravne-
ga posla, pri čemer ponudnikom povrne 
 dokazljive stroške v postopku javnega raz-
pisa.

Občina Izola

 Ob-4767/12
Občina Hoče-Slivnica na podlagi Zakona 

o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11) 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo fitnes prostora  

v športni dvorani Hoče v najem
A. Predmet javnega zbiranja pisnih po-

nudb: poslovni prostor Fitnes s spremljeval-
nimi prostori v večnamenski športni dvorani 
na Šolski ulici v Spodnjih Hočah s površi-
no, v izmeri 184,06 m2 čiste fitnes površi-
ne ter 78,93 m2 spremljevalnih prostorov (2 
garderobi s tuši in WC, pisarna, shramba) 
za opravljanje športne dejavnosti – fitnesa.

B. Pogoji ponudbe:
1. Ponudbo lahko vloži vsaka pravna 

ali fizična oseba, ki je registrirana za opra-
vljanje športne dejavnosti in ima za opra-
vljanje športne dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja.

2. Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 
1.000,00 EUR (brez DDV) mesečno. Na-
jemodajalec lahko s ponudniki izvede še 
pogajanja.

3. Poslovni prostor se oddaja v najem 
za določen čas enega leta, z možnostjo po-
daljšanja najemniškega razmerja. V tem pri-
meru se najemnina poveča z indeksom cen 
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

4. Ponudba mora vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra za gospo-

darske družbe oziroma za s.p. priglasitveni 
list;

– potrdilo o registraciji;
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vo-

dijo transakcijske račune;
– navedbo ponujene mesečne najemni-

ne, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 31. 12. 2013;
– dokazilo o plačilu varščine.
5. Ponudniki morajo v roku za predlo-

žitev ponudb vplačati varščino v viši-
ni 200,00 EUR na TRR Občine Hoče-Sliv-
nica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, od-
prt pri UJP Slovenska Bistrica, št. SI56 
01360-0100009425.

6. Izbranemu ponudniku se bo varščina 
poračunala z najemnino, ostalim pa bo brez-
obrestno vrnjena v roku 8 dni po opravlje-
nem izboru. V primeru, da izbrani ponudnik 
odstopi od najema ali ne podpiše najemne 
pogodbe v roku 8 dni od poziva, varščina 
zapade v korist najemodajalca.

7. Izbrani ponudnik-najemnik bo moral:
– opremiti prostor za fitnes;
– redno vzdrževati fitnes opremo;
– redno čistiti prostor za fitnes skupaj 

s spremljevalnimi prostori.
8. Izbor najugodnejšega ponudnika bo 

opravila komisija, ki bo uporabila merilo: naj-
višja ponujena mesečna najemnina. Če dva 
ali več ponudnikov, ponujajo enako ceno, 
nepremičnina ni oddana v najem. V tem pri-
meru lahko komisija zahteva od najugodnej-
ših ponudnikov, da predložijo nove ponudbe 
ali pa izvede pogajanja.
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9. Ponudniki bodo o izbiri obvešče-
ni predvidoma do 3. 12. 2012.

10. Najemna pogodba bo pričela veljati 
s 1. 1. 2013.

11. Najemodajalec lahko brez odško-
dninske odgovornosti in brez pojasnila, po-
stopek oddaje v najem ustavi do sklenitve 
najemne pogodbe oziroma se odloči, da ne 
izbere nobenega ponudnika.

12. Vse dodatne informacije v zvezi z ob-
javo je mogoče dobiti na sedežu: Občina 
Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 
Hoče ali na telefonu 02/616-53-20.

C. Pogoji najema:
1. Obratovalni stroški in dajatve v zvezi 

z uporabo poslovnega prostora so vključeni 
v najemnini.

2. Najemnik nima pravice oddati fitnes 
prostora in pripadajočih prostorov v pod-
najem.

3. Najemnik ni upravičen do povrnitve 
kakršnihkoli vlaganj v fitnes prostor in pri-
padajočih prostorih. Prav tako najemnik ne 
more pridobiti nikakršnih pravic na podlagi 
vlaganj.

4. Najemnik mora zagotoviti obratovanje 
dejavnosti fitnesa vse dni v tednu. Delovni 
čas se bo določil z najemno pogodbo.

5. Najemnik mora začeti z dejavnostjo 
s 1. 1. 2013.

6. Najemnik bo dolžan plačevati najemni-
no do 18. v mesecu za tekoči mesec.

D. Način oddaje ponudbe:
Pisne ponudbe z oznako »Ponudba za 

najem fitnes prostorov v VŠD Hoče – Ne 
odpiraj« morajo ponudniki dostaviti najka-
sneje do 26. 11. 2012 do 12. ure na naslov: 
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 
2311 Hoče. Za pravočasne štejejo ponud-
be, ki bodo oddane s priporočeno pošto do 
25. 11. 2012. Ponudbe prispele po roku, 
bodo izločene in se ne bodo obravnavale.

E. Odpiranje ponudb: javno odpiranje 
ponudb bo v ponedeljek, 26. 11. 2012 ob 
13. uri, v veliki sejni sobi na sedežu Obči-
ne Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 
Hoče. Zastopniki pravnih oseb morajo imeti 
pooblastilo za zastopanje.

Občina HočeSlivnica

 Ob-4784/12
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 

javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Lju-
bljana, na podlagi določil Zakona o javno-
-zasebnem partnerstvu poziva promotorje, 
ki so zainteresirani za javno-zasebno par-
tnerstvo pri projektu izgradnje objektov v 
soseski Brdo, in sicer Funkcionalna enota 
F6 VS 3/5 Brdo, da oddajo promotorske 
vloge na podlagi poziva promotorjem, ka-
terega vsebina je objavljena na http://www.
stanovanjskisklad-rs.si, področje Razpisi. 
Poziv na tej spletni strani vsebuje glavne 
podatke o projektu in predlogu javno-zaseb-
nega partnerstva in navodila o načinu odda-
je promotorske vloge. Rok za oddajo pisne 
promotorske vloge na sedežu naročnika je: 
10. december 2012, do 13. ure. Vljudno va-
bljeni k oddaji promotorske vloge.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  

javni sklad

http://www.stanovanjskisklad-rs.si
http://www.stanovanjskisklad-rs.si
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 Ob-4745/12
Bioplin Gjerkeš, Branko Gjerkeš s.p., 

Dobrovnik 115c, 9223 Dobrovnik, matična 
številka 3272761000, v skladu s 75. čle-
nom ZGD obveščam, da bom dne 31. 10. 
2012 prenehal opravljati dejavnost v orga-
nizacijski obliki kot samostojni podjetnik, ker 
se bom v skladu s 668. členom Zakona 
o gospodarskih družbah preoblikoval v druž-
bo z omejeno odgovornostjo, ki bo od dne 
1. 11. 2012 dalje še naprej opravljala enako 
dejavnost ter prevzela vse terjatve in ob-
veznosti v smislu univerzalnega pravnega 
nasledstva.

Branko Gjerkeš s.p.

 Ob-4748/12
Skladno z določilom tretjega od-

stavka 75. člena ZGD-1, samostojni pod-
jetnik TERA-VIZIJA, Boris Kovačec s.p., Vi-
nogradniška cesta 29, 2312 Orehova vas, 
matična številka: 6154425000, obvešča 
upnike, da bo po preteku treh mesecev, 
šteto od dneva te objave v Uradnem listu 
RS, prenehal opravljati dejavnost oziroma 
prenesel dejavnost na novoustanovljeno 
družbo s prenosom sub jekta samostojnega 
podjetnika na to družbo, po postopku in na 
način, kot je opredeljen v ZGD-1.

Boris Kovačec s.p.

 Ob-4763/12
Družba Brokerjet, finančne storitve, d.d. 

– v likvidaciji, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljub-
ljana, matična št. 3308952000, ki jo zastopa 
likvidacijski upravitelj Mark Menaše, objavlja 
v skladu z določilom 412. člena ZGD-1 poziv 
likvidacijskim upnikom in dolžnikom:

1. Da v roku 30 dni po objavi tega poziva 
s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve 
do družbe Brokerjet, finančne storitve, d.d. 
– v likvidaciji, na naslov Cesta v Kleče 15, 
1000 Ljub ljana, s pripisom »Prijava terjatve 
– Brokerjet, finančne storitve, d.d. – v likvi-
daciji«. Prijavam je potrebno priložiti listine, 
ki dokazujejo obstoj in višino terjatev.

2. Da takoj poravnajo svoje obveznosti 
do družbe Brokerjet, finančne storitve, d.d. 
– v likvidaciji.

Brokerjet, finančne storitve, d.d. –  
v likvidaciji  

Mark Menaše  
Likvidacijski upravitelj

Sklici skupščin 

 Ob-4724/12
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi z do-

ločbami veljavnega Statuta družbe S&G 
MEDIA, TV produkcija, d.d. s sedežem 
v Ljub ljani in poslovnim naslovom Vodo-
vodna 100, 1000 Ljub ljana, uprava družbe 
sklicuje

2. redno skupščino
družbe S&G MEDIA, TV produkcija, d.d.,

ki bo dne 14. 12. 2012, ob 10. uri, na se-
dežu družbe, z naslednjim dnevnim redom 
in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:
1. 1. Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna.
1. 2. Skupščina izvoli delovna telesa, 

imenuje se predsednik skupščine in prešte-
valec glasov:

Za predsednika skupščine se imenuje 
Bogdan Pušnik.

Za preštevalca glasov se imenujeta Do-
roteja Vozelj in Marjetka Pristov.

1.3. Zapisnik vodi vabljeni notar Stane 
Krainer iz Radovljice.

2. Predstavitev Letnega poročila družbe 
S&G MEDIA, d.d. in pisno poročilo nadzor-
nega sveta o potrditvi letnega poročila za 
poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim 

Letnim poročilom družbe S&G MEDIA, d.d. 
za leto 2011 in s poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila družbe S&G 
MEDIA, d.d. za leto 2011.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki 
članov nadzornega sveta in prejemki članov 
uprave, ki so navedeni v letnem poročilu.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička 
za poslovno leto 2011 s predlogom razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu za poslovno 
leto 2011.

Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 

2011, ki znaša 593,00 EUR, se prenese 
v naslednje poslovno leto.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi za poslovno leto 2011.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2011.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovanje

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini upravi družbe najpozne-
je 4 dni pred dnem zasedanja skupščine. 
Prijava za udeležbo na skupščini je pra-
vočasna, če jo družba prejme najpozneje 
10. 12. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 10. 12. 2012 (v nadaljnjem 
besedilu: presečni dan).

Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice delničarjev, 
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je 
pisna prijava udeležbe, naslovljena na in-
formacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti 
na sedež družbe ali na faks 01/58-90-213 ali 
na elektronski naslov: info@jcdproject.com 
najpozneje konec četrtega dne pred skup-

ščino, to je do vključno 10. 12. 2012, do 
16. ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki 
ali pooblaščenci se morajo na zahtevo druž-
be izkazati z osebnim dokumentom, pisnim 
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično 
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter 
podpis pooblastitelja. Obrazec pooblasti-
la za uresničevanje glasovalne pravice je 
dostopen v informacijski pisarni na sede-
žu družbe, Vodovodna 100, 1000 Ljub ljana, 
vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od ob-
jave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in 
v elektronski obliki na spletni strani družbe: 
http://www.sgmedia.si/sl-si/3/poslovnein-
formacije/skup %C5 %A1 %C4 %8Dinedel-
ni %C4 %8Darjev.aspx. Pooblastilo je lahko 
posredovano družbi po elektronski pošti 
v skenirani obliki kot priponka na elektron-
ski naslov: info@jcdproject.com Družba si 
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti 
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posre-
duje pooblastilo po elektronski pošti.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-
zneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, 
skladno s prvim odstavkom 300. člena in 
301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave in da bo druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali za 
njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilne-
ga predloga delničarju na podlagi 301. člena 
ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničarji lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporočijo tudi po elek-
tronski pošti, in sicer na elektronski naslov: 
info@jcdproject.com.

Družba si pridržuje pravico do preveritve 
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne 
točke, predloge sklepov ali volilne predloge 
po elektronski pošti.

Objave gospodarskih družb
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Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino, 

ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov 
z obrazložitvami in prilogami, so na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe, Vodo-
vodna 100, 1000 Ljub ljana, v informacijski 
pisarni vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, 
od dneva objave tega sklica v Uradnem listu 
RS dalje, do vključno dneva skupščine.

Sklic skupščine in celotno gradivo 
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je 
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe 
http://www.sgmedia.si/sl-si/3/poslovnein-
formacije/skup %C5 %A1 %C4 %8Dinedel-
ni %C4 %8Darjev.aspx

Delničar lahko svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. čle-
na ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne 
informacije o pravicah delničarjev iz prvega 
odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. 
in 305. člena ZGD-1 so dostopne na sede-
žu družbe.

Udeležence skupščine prosimo, da pri-
dejo na skupščino vsaj pol ure pred začet-
kom zasedanja skupščine zaradi vpisa nav-
zočnosti v seznam prisotnosti in prevzema 
glasovnic.

S&G MEDIA, TV produkcija, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Jagodic

 Ob-4736/12
Paloma – sladkogorska tovarna papirja 

d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki 
vrh, na podlagi 24. člena Statuta družbe, 
uprava družbe sklicuje

19. skupščino
delniške družbe Paloma sladkogorska 

tovarna papirja d.d., Sladki vrh,
ki bo dne 11. 12. 2012, ob 12. uri, v pro-

storih družbe Paloma d.d., Sladki vrh 1, 
2214 Sladki vrh, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov.

Predlog sklepa 1: skupščina družbe ime-
nuje predsednika skupščine in verifikacijsko 
komisijo. Skupščini prisostvuje vabljena no-
tarka Ines Bukovič iz Maribora.

2. Dopolnitev Statuta družbe.
Dopolni se 2. člen Statuta družbe z na-

slednjimi dejavnostmi:
72.110 Raziskovalna in razvojna dejav-

nost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejav-

nost na drugih področjih naravoslovja in 
tehnologije

72.220 Raziskovalna in razvojna dejav-
nost na področju družboslovja in humani-
stike

Predlog sklepa 2:
Dopolni se 2. člen Statuta družbe z na-

slednjimi dejavnostmi:
72.110 Raziskovalna in razvojna dejav-

nost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejav-

nost na drugih področjih naravoslovja in 
tehnologije

72.220 Raziskovalna in razvojna dejav-
nost na področju družboslovja in humani-
stike

Gradivo
Gradivo skupščine s predlogi sklepov 

so na vpogled na sedežu družbe, Sladki 
vrh 1, 2214 Sladki vrh, vsak delavnik med 
9. in 12. uro, v času od sklica skupščine do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

Obravnava predlogov
Na skupščini delničarjev se odloča o ob-

javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda. Delničarji glasujejo z gla-
sovnicami, razen za prvo točko dnevnega 
reda.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi 
delničarjev

Delničarji družbe, katerih skupni deleži 
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, 
lahko v sedmih dneh po objavi sklica skup-
ščine pisno zahtevajo dodatno točko dnev-
nega reda. Zahtevi morajo priložiti obrazlo-
ženi predlog sklepa oziroma obrazložitev 
točke dnevnega reda.

Delničarji družbe lahko v sedmih dneh 
po objavi skupščine k vsaki točki dnevne-
ga reda podajo razumno utemeljen naspro-
tni predlog sklepa.

Delničarji lahko na skupščini družbe ure-
sničujejo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini
Skupščine družbe se lahko udeležijo 

delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
sami ali po svojih pooblaščencih. Poobla-
stilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pra-
vico do udeležbe na skupščini, se lahko 
udeleži skupščine in uresničuje glasovalno 
pravico, če pisno prijavijo svojo udelež-
bo na skupščini upravi družbe najpozneje 
do konca četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine.

Pooblaščenec mora pisno pooblasti-
lo predložiti na sedežu uprave družbe najka-
sneje tri dni pred dnevom skupščine skupaj 
s prijavo iz prejšnjega odstavka.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega 
registra oziroma drugim dokazilom o zako-
nitem zastopstvu.

Paloma sladkogorska tovarna  
papirja d.d., Sladki vrh  

Uprava družbe

Št. 20/2012 Ob-4762/12
Na podlagi zahteve delničarja TEHNO – 

tehnični pregledi, storitve in trgovina d.o.o., 
v skladu z 296. členom Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in ZGD-1C) 
in 7.3. točke Statuta delniške družbe, upra-
va družbe sklicuje

izredno skupščino
delniške družbe Integral AP Tržič d.d.,

ki bo v torek, 11. 12. 2012 ob 9. uri, na 
sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa, ki ga je posredoval delni-
čar: skupščina potrdi predsednika skupščine 
in preštevalca glasov v skladu z predlogom 
sklicatelja skupščine. Skupščini bo priso-
stvoval vabljeni notar.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa, ki ga je posredoval del-

ničar:
Spremeni se 8.2. točka statuta tako, da 

se za prvim odstavkom doda nov odstavek 
z besedilom:

Po uporabi čistega dobička za namene 
iz prejšnjega odstavka se 20 % preostanka 
čistega dobička oziroma del bilančnega do-
bička v višini vsaj 4 % osnovnega kapitala 
družbe nameni za izplačilo dividend. Pri tem 
se upošteva razmerje, ki je bolj ugodno za 
delničarje. Če preostanka čistega dobička 
poslovnega leta ali bilančnega dobička ni 
dovolj za izplačilo po katerem od navede-
nih ključev, se izplača ves preostali bilančni 
dobiček.

Obrazložitev predloga
Namen predloga sklepa je izboljšati do-

nosnost delnic za potrebe malih delničarjev 
saj ti, za razliko od večinskega delničarja, ne 
morejo realizirati koristi tudi skozi ustvarja-
nje poslovnih sinergij.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo 
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi 
najpozneje konec četrtega dne pred skup-
ščino, tj. do 7. 12. 2012. Delničar lahko 
uveljavlja svojo pravico do udeležbe in od-
ločanja na skupščini osebno ali preko poo-
blaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in ob-
razložitvijo predlagatelja TEHNO – tehnič-
ni pregledi, storitve in trgovina d.o.o., je 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
Mlaka 4, Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure 
od objave sklica do dneva zasedanja skup-
ščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina 
ponovljena istega dne, v istih prostorih in 
istim dnevnim redom ob 10. uri. Na po-
novljenem zasedanju bo skupščina družbe 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Integral AP Tržič, d.d.  
Uprava
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SV 973/2010 Ob-4771/12
Popravek

V objavi Ob-7523/10, z oznako 
SV 973/2010, objavljeni v Uradnem listu 
RS, št. 110/10, z dne 31. 12. 2010, je bilo 
objavljeno napačno besedilo, zato se le-to 
popravi tako, da se pravilno glasi:

»Na podlagi neposredno izvršljive-
ga notarskega zapisa Pogodbe o kreditu 
z dne, 23. 12. 2010 številko 396-7869/7 
in sporazuma o zavarovanju denarne ter-
jatve z ustanovitvijo zastavne pravice na 
nepremičnini, notarke Danice Hojs iz Gornje 
Radgone z dne, 23. 12. 2010, SV 973/2010, 
kupoprodajna pogodba z dne, 19. 12. 1979, 
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko 
skupnostjo Občine Gornja Radgona in Upra-
vo javne varnosti Murska Sobota; kupopro-
dajna pogodba z dne, 29. 10. 2007, skle-
njeno med Republiko Slovenijo, Vlada RS, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana in Rašica Point 
d.o.o. Ljub ljana, v zvezi s sklepom Vlade 
RS z dne, 23. 8. 2007 in zemljiško knjižno 
dovolilo z dne, 15. 12. 2010, je stanova-
nje na nepremičnini stanovanju številka 5, 
površine 66,72 m2, v stavbi stoječi na par-
celi 187/8, k.o. Jamna, vpisana v kataster 
stavb pod številko 367, na naslovu Sve-
ti Jurij ob Ščavnici, Ulica dr. Antona Ko-
rošca 3, številka dela stavbe 222-376-5, 
zastavljeno v zavarovanje denarne terja-
tve v višini 70.000,00 EUR, obrestna mera 
je 6,5000 % letno, nespremenljiva, efektivna 
obrestna mera znaša na dan sklenitve po-
godbe 8,47 %, odplačevanje kredita: v en-
kratnem znesku najpozneje do 30. 4. 2011, 
z zamudnimi obrestmi, z vsemi stroški in 
pripadki ter obresti v korist upnice Banke 
Celje d.d., Vodnikova ulica 2, Celje, matič-
na številka: 5026121000, davčna številka: 
SI89734912.«

Uredništvo

SV 1095/12 Ob-4735/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke Romane Gaj-
šek iz Murske Sobote, opravilna številka 
SV 1095/12 z dne 29. 10. 2012 je bil po-
slovni lokal, tako imenovana trgovina Tehno-
promet, v izmeri 237,91 m², (trgovina 93,81 
m², skladišče 35,43 m², vetrolov 4,20 m², 
embalaža 14,45 m², pisarna 18,53 m², gar-
deroba 7,33 m², vetrolov 2,08 m², umival-
nik 1,44 m², WC 1,44 m², skladišče 27,20 
m², pralnica 8,50 m², skladišče 8,50 m² in 
garaža 15,00 m²), ki se nahaja v poslov-
no stanovanjski zgradbi z identifikacijsko 
številko 105-1838 in katera stoji na parceli 
številka 698/2, katastrska občina 105-Mur-
ska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik For-
jan Roman, Murska Sobota, Ulica ob kana-
lu 1, pridobil po prodajni pogodbi z dne 7. 4. 
2002, sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, 
trgovina in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen 
v korist upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska 
cesta 58, Ljub ljana, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 5026024000, za zavarovanje doda-
tne terjatve v višini razlike obrestne mere, 

ki od dne od 4. 6. 2012 do 2. 10. 2012 zna-
šale 6.8 % letno in ki od 2. 10. 2012 dalje 
znašajo 7.2 % letno, poleg že ustanovljene 
zastavne pravice za dodatno terjatev v vi-
šini razlike obrestne mere, ki je od 7. 12. 
2011 dalje znašla 6.7 % letno, ter poleg že 
ustanovljene zastavne pravice za terjatev 
v višini 125.000,00 EUR, s pripadajočimi 
pogodbenimi obrestmi v višini 6.40 % letno 
ter drugimi pripadki, pri čemer je ta dodatna 
zastavna pravica ustanovljena kot naslednja 
po vrstnem redu, ter se je podaljšal končni 
rok vračila kredita do 29. 3. 2013.

SV 518/2012 Ob-4750/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju 
denarne terjatve, sestavljenega pri notarju 
Edvardu Sivcu iz Tolmina, Brunov drevo-
red 13, 5220 Tolmin, opr. št. SV-518/2012 
z dne 29. 10. 2012, je stanovanje, na na-
slovu Kot 86, Bovec, ki stoji na parc. 
št. 952, k.o. Bovec, z identifikacijsko števil-
ko 2207-479-4, ki še ni vpisano v zemljiški 
knjigi kot etažna lastnina, zastavljeno v ko-
rist upnika Banka Koper d.d., Pristaniška 
ulica 14, Koper, za zavarovanje denarne 
terjatve v višini 38.431,88 EUR, s pripadki.

SV 519/2012 Ob-4751/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju 
denarne terjatve, sestavljenega pri notarju 
Edvardu Sivcu iz Tolmina, Brunov drevo-
red 13, 5220 Tolmin, opr. št. SV-519/2012 
z dne 29. 10. 2012, je stanovanje, na na-
slovu Kot 86, Bovec, ki stoji na parc. 
št. 952, k.o. Bovec, z identifikacijsko števil-
ko 2207-479-4, ki še ni vpisano v zemljiški 
knjigi kot etažna lastnina, zastavljeno v ko-
rist upnika Banka Koper d.d., Pristaniška 
ulica 14, Koper, za zavarovanje denarne 
terjatve v višini 98.033,91 EUR s pripadki.

SV 4286/12 Ob-4752/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz 
Ljub ljane, opr. št. SV-4286/12, DK-121/12 
z dne 23. 10. 2012, je bila nepremičnina – 
stanovanje št. 4, v skupni izmeri 67,44 m2, ki 
se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše, 
na naslovu Česnikova ulica 14, Ljub ljana, 
ki stoji na parc. št. 1921/2, k.o. Zgornja Ši-
ška, ki je na podlagi sklepa o dedovanju 
Okrajnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. IV 
D 2259/1008 z dne 15. 4. 2009, last An-
dreja Šercer, roj. 1. 6. 1955, Šišenska 29, 
1000 Ljub ljana, do celote, zastavljena v ko-
rist upnice Maje Šercer, roj. 4. 11. 1990, 
Rožna dolina, cesta V/26, 1000 Ljub ljana, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 
75.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero 
7 % letno, z rokom vračila 31. 12. 2012, kot 
je določeno v notarskem zapisu Pos. pog. 
in sporazumu o zav. den. terjatve po 142. 
SPZ, napram posojilojemalcu in zastavitelju 
Andreju Šercer, roj. 1. 6. 1955, Šišenska 29, 
1000 Ljub ljana.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 149/2001 Os-4503/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Ptuju, opr. št. In 2001/00149 
z dne 21. 11. 2001 in sklepa o izvršbi 
In 2002/00044 z dne 13. 5. 2002, je bila 
v izvršilni zadevi upnice Nove Ljub ljanske 
banke d.d. Podružnica Ptuj, Prešernova 6, 
Ptuj, Lidija Šilak, Dravska 13, Ptuj, proti 
dolžnikoma Miroslavu in Majdi Cerjak, Tr-
stenjakova 14, Ptuj, zaradi 9.016,76 EUR 
s pp in 18.469,03 EUR s pp, po izvršite-
lju Aljoši Valentu zarubljena nepremičnina, 
stanovanje št. 7, na naslovu Trstenjakova 
ulica 14, Ptuj, ki se nahaja v prvem nadstro-
pju stanovanjskega objekta, ki stoji na parc. 
št. 1127/2, k.o. 400 – Ptuj, katerega lastnika 
sta dolžnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 10. 2012

In 103/2012 Os-4650/12
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 6. 8. 

2012, pravnomočnim dne 14. 9. 2012, ki ga 
je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo 
stanovanje št. 5, v pritličju večstanovanjske 
hiše, na naslovu Vodenska cesta 48, Trbo-
vlje, oznaka 1871/2153-5, ki še ni vknjiženo 
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Tr-
bovljah kot etažna lastnina, v lasti dolžnice 
Slađane Ožinovske do celote, zarubljeno 
v korist upnika Javno podjetje Komunala Tr-
bovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, 
zaradi izterjave dolga 36,85 €.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 24. 10. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 166/2012 Os-4536/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožečih strank: Milan Vidnjevič, 
Paunoviči 3, Adlešiči, ki ga zastopa Alojz 
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper tože-
ne stranke neznani dediči, članovi Vidnje-
vič zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči, zaradi 
ugotovitve in priznanja lastninske pravice 
pcto 2,000,00 €, v smislu 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), 
dne 19. septembra 2012 sklenilo:

neznanim dedičem članov Vidnjevič 
zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči se postavi 
začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik 
v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane dediče članov 
Vidnjevič zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči, 
nato živeče na neznanem naslovu, do ta-
krat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne 
bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ 
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da 
jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 9. 2012

IV P 28/2012-29 Os-2114/12
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni 

sodnici Kseniji Kejžar, v pravdni zadevi to-
žeče stranke mld. Žive Kavčič, ki jo zastopa 
zakonita zastopnica mati Marjetka Meglič, 
obe Lom pod Storžičem 19, Tržič, njo pa 
zastopa Renata Godnjov Špik, odvetnica 
v Tržiču, zoper toženo stranko: 1. mld. Anja 
Kavčič in 2. mld. Lea Kavčič, obe Lom 
pod Storžičem 19, Tržič, zaradi ugotovitve 
očetovstva, sklenilo, da se toženima stran-
kama mld. Anji Kavčič in mld. Lei Kavčič, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP), postavi začasno zasto-
pnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva 
pot 15, Kranj.

Začasna zastopnica ima v tem postopku 
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in 
bo imenovani toženi stranki zastopala od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
toženi stranki ali njuna pooblaščenca ne na-
stopita pred sodiščem, oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2012

IV P 392/2011 Os-3881/12
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni 

sodnici Romani Čemažar, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Alme Mulalić, Spodnje Gor-
je 3, Zgornje Gornje, ki jo zastopa Zdrav-
ko Rus, odvetnik v Radovljici, zoper toženo 
stranko Samir Ožegović, zadnje znano pre-
bivališče Langusova 25, Radovljica, zaradi 
dodelitve mladoletnega otroka v varstvo in 
vzgojo, določitve stikov in preživnine, skle-
nilo, da se toženi stranki Samirju Ožegoviću, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP), postavi začasno zastopni-
co, odvetnico Katarino Bradaška, Kidričeva 
4B, Kranj.

Začasna zastopnica ima v tem postopku 
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in 
bo imenovano toženo stranko zastopala od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2012

P 2946/2009 Os-4312/11
Okrožno sodišče v Ljub ljani je v pravdni 

zadevi tožeče stranke Relande Izairi, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič 
in partnerji, o.p., d.n.o., iz Ljub ljane, zoper 
toženo stranko Gazi Izairi, prijavljen na na-
slovu Celovška cesta 34, Ljub ljana, dejan-
sko neznanega prebivališča, zaradi razve-
ljavitve zakonske zveze oziroma podrejeno 
zaradi razveze zakonske zveze, dne 22. 
julija 2011 sklenilo:

toženi stranki Gaziju Izairi, neznanega 
prebivališča, se postavi začasni zastopnik 
– odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal to-
ženo stranko v pravdni zadevi, opr. št. 
P 2946/2009 – IV, dokler tožena stranka 

ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ 
ne sporoči sodišču, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 7. 2011

I P 1607/2011 Os-5806/11
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni 

sodnici Martini Zidar v pravdni zadevi tožeče 
stranke Mojce Krebs, Dedni vrh 72, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Mojca Blažič, odvetnica 
v Trbovljah, zoper toženo stranko Matjaža 
Krebs, Brilejeva 12, Ljub ljana, zaradi ugo-
tovitve skupnega premoženja in deležev, 6. 
decembra 2011, sklenilo:

toženi stranki se postavi začasni za-
stopnik – odvetnik Aleš Avbreht, Šestova 
ulica 2, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko v tej pravdni zadevi dokler tože-
na stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči so-
dišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 12. 2011

P 862/2012-IV Os-3883/12
Okrožno sodišče v Ljub ljani je v pravdni 

zadevi tožeče stranke Jasmine Mehić, Jak-
čeva ulica 15, Ljub ljana, ki jo zastopa Bo-
rut Zajc, odvetnik v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko Elvis Harambašić, neznan, zaradi 
razveze zakonske zveze dne 26. julija 2012 
sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke 
se imenuje odvetnik Miha Kunič, Salendro-
va 4, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 7. 2012

VL 6172/2012 Os-4544/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnice UniCredit Banka Slove-
nija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Rok Rozman, Šmartinska 
cesta 140, Ljub ljana, proti dolžniku Jurčku 
Dolenc, Jarška cesta 57, Ljub ljana – dosta-
va, zaradi izterjave 11.758,45 EUR, sklenilo:

dolžniku Jurčku Dolenc, Jarška cesta 57, 
Ljub ljana – dostava, 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 
odvetnik Andrej Rauter, Trdinova ulica 7, 
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 2. 10. 2012

VL 126801/2012 Os-4652/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 

Objave sodišč
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zadevi upnika Porsche zavarovalno zasto-
pništvo, zavarovalno zastopniška družba, 
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan 
in Bogataj o.p. d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 
Ljub ljana, proti dolžniku Blažu Muzek, Gaj-
zerjeva ulica 18, Ptuj, ki ga zastopa zakoni-
ta zastopnica odvetnica Katarina Sibinčič, 
Kolodvorska 11, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 153,58 EUR, sklenilo:

dolžniku Blažu Muzek, Gajzerjeva 
ulica 18, 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 začasno zastopnico se postavi od-
vetnica Katarina Sibinčič, Kolodvorska 11, 
Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 10. 2012

VL 102935/2012 Os-4654/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, 
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zasto-
pa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, 
Maribor, proti dolžnici Karmen Juraković, 
Josipa Predovca 11, 10370 Dugo Selo, Hr-
vaška, ki ga zastopa odv. Andreja Kikec, 
Kocljeva ulica 11, Murska Sobota, zaradi 
izterjave 3.613,08 EUR, sklenilo:

dolžnici Karmen Juraković, Josipa Pre-
dovca 11, 10370 Dugo Selo, Hrvaška, 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. 
Andreja Kikec, Kocljeva ulica 11, Murska 
Sobota.

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 28. 9. 2012

VL 203200/2011 Os-4673/12
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 Bojana Možina, Trg 
republike 2, Ljub ljana, proti dolžnici Mandi 
Vardić, Celovška cesta 263, Ljub ljana, ki jo 
zastopa zak. zast. odv. dr. Tomaž Savec, 
Kotnikova ulica 33, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 1.262,79 EUR, sklenilo:

dolžnici Mandi Vardić, Celovška 
cesta 263, 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 odv. 
Tomaž Savec, Kotnikova 33, 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 23. 10. 2012

Oklici dedičem

D 104/2012 Os-4304/12
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapu-

ščinski postopek po pokojnem: Tomi Štibiću, 
nazadnje stanujočem Selce 8, Samobor, 
R Hrvaška, ki je umrl 27. 1. 1934.

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 24. 9. 2012

D 302/2011 Os-4104/12
Okrajno sodišče v Domžalah, v zapu-

ščinski zadevi po pokojnem Mihaelu Erkla-
vec, rojen 1. 10. 1852, umrl 13. 8. 1914, 
nazadnje stanujoč Študa 1, Domžale, izdaja 
naslednji oklic;

pozivajo se neznani dediči po pokojnem 
Mihaelu Erklavcu, da se priglasijo pri tukaj-
šnjem sodišču kot dediči v roku 1 leta od 
objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 4. 9. 2012

D 15/2012 Os-4314/12
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapu-

ščinski postopek po pokojni Dorici Doroteji 
Bizjak, hčeri pok. Franca, rojeni 30. 1. 1923, 
umrli 13. 12. 2011, nazadnje stanujoči Voj-
kova ulica 35, Idrija.

Zapuščina po pok. Dorici Doroteji Bizjak 
obsega 22 navadnih (rednih) delnic KD Gro-
up in denarna sredstva na TRR Nove KBM 
d.d., št. 04442-0223721102, s stanjem na 
dan 31. 3. 2012 v višini 5.992,34 EUR.

Po dosedaj zbranih podatkih, sodišču 
niso znani vsi zakoniti dediči.

Sodišče s tem oklicem poziva, da se 
v roku enega leta ob objave tega oklica javi-
jo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po preteku navedenega roka bo sodišče 
v zapuščinski postopek po pokojni Dorici 
Doroteji Bizjak zaključilo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo v času od-
ločitve.

Okrajno sodišče v Idriji  
dne 25. 9. 2012

D 96/2012 Os-4315/12
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapu-

ščinski postopek po pokojnem Vinku Zajcu, 
pok. Miroslava, rojenemu 24. 5. 1968, umr-
lemu 19. 4. 2012, nazadnje stanujočemu 
Spodnji Vrsnik 15, Spodnja Idrija.

Zapuščina po pok. Vinku Zajcu obsega 
osebni avtomobil Renault Velsatis 3.0, z reg. 
št. NM FA-683, letnik 2003, identifikacijska 
št. VF1BJOJOB29260078.

Po dosedaj zbranih podatkih je zapustnik 
zapustil zakonite dediče, ki pa so se na za-
puščinski obravnavi dedovanju po zapustni-
ku odpovedali v svojem imenu in v imenu 
svojih potomcev.

Sodišče s tem oklicem poziva, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica javi-
jo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po preteku navedenega roka bo sodišče 
v zapuščinski postopek po pokojnem Vinku 
Zajcu zaključilo na podlagi podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo v času odločitve.

Okrajno sodišče v Idriji  
dne 24. 9. 2012

D 85/2012 Os-4333/12
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistri-

ci je v teku zapuščinski postopek po pok. 
Antoniji Iskra, Zabiče 33, ki je umrla dne 
25. 6. 1946.

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. 9. 2012

D 165/2012-5 Os-4305/12
Vidner Marija, nazadnje stanujoča Buče-

čovci 6, 9242 Križevci pri Ljutomeru, je dne 
11. 10. 1964 umrla in ni zapustila oporoke.

Do dediščine ima-jo pravico njeni otroci, 
če teh ni, pa njeni bratje in sestre oziroma 
njihovi potomci.

Ker sodišču niso znani dediči, naj se mo-
rebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo 
sodišče zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, in 
v primeru, da se nihče ne bo javil za dediča, 
zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Ljutomeru  
dne 24. 9. 2012

D 164/2012-4 Os-4306/12
Vidner Frančiška, nazadnje stanujoča 

Bučečovci 6, 9242 Križevci pri Ljutomeru, 
je dne 17. 5. 1975 umrla in ni zapustila 
oporoke.

Do dediščine ima-jo pravico njeni otroci, 
če teh ni, pa njeni bratje in sestre oziroma 
njihovi potomci.

Ker sodišču niso znani dediči, naj se mo-
rebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo 
sodišče zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, in 
v primeru, da se nihče ne bo javil za dediča, 
zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Ljutomeru  
dne 24. 9. 2012

II D 1034/2012 Os-3931/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri 

Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 14. 8. 
2007 umrlem Borutu Isteniču (sinu Pavle 
Istenič, rojene Breznik, rojene 10. 3. 1908 
v Mariboru, umrle 16. 5. 1988 v Mariboru in 
Frančiška Isteniča, rojen 8. 1. 1902 v Dol-
njem Logatcu), rojen 20. 12. 1934 v Beogra-
du, državljan Republike Srbije, samskem, 
nazadnje stanujočem v Mariboru, Ulica kne-
za Koclja 27, pridejo v poštev kot dediči po 
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zapustniku dediču III. dednega reda nezna-
nih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega 
reda (zap. dedi in babice oziroma njihovi 
potomci) neznanih imen in naslovov ter vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2012

D 107/2012 Os-4620/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 12. 3. 2012 umrlem Janezu Mu-
žanu, roj. 22. 7. 1941, nazadnje stanujočem 
Gradnikova cesta 73, Radovljica.

Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se 
jih poziva, da v roku enega leta od objave 
tega oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer 
bo po preteku roka odločeno po podatkih 
v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 15. 10. 2012

Oklici pogrešanih

N 17/2012 Os-4676/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi neprav-

dni postopek predlagateljev: 1. Ada Vidovič 
Muha, Ulica bratov Knapič 24, Ljub ljana in 
2. Vinko Muha, Grablovičeva ulica 28, Ljub-
ljana, zoper nasprotnega udeleženca Janez 
ml. Smerdel, nazadnje stanujoč na naslovu 
Št. Peter 46, Pivka, pogrešan, zaradi razgla-
sitve za mrtvega.

O pogrešanem je znano, da je bil rojen 
14. 7. 1870, da je bil sin Janeza in Marga-
rite, da je nazadnje stanoval na naslovu 

Št. Peter 46, Pivka, da se je skupaj z bra-
tom Mathaeusom konec 19. stoletja pre-
selil v ZDA. Oba z bratom sta se zaposlila 
v rudniku, kjer sta v isti rudniški nesreči, ki 
se je zgodila v začetku 20. stoletja, umrla. 
Pogrešani Janez ml. Smerdel je v zemljiški 
knjigi vpisan kot lastnik nepremičnine s parc. 
št. 1542, k.o. 2501 Petelinje, do celote.

Sodišče poziva Janeza ml. Smerdela, 
rojenega 14. 7. 1870, nazadnje stanujočega 
na Št. Peter 46, Pivka, da se oglasi, ter vse, 
ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogre-
šanega Janeza ml. Smerdela, da to sporoči-
jo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 25. 10. 2012

N 20/2011 Os-4007/12
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Republi-
ka Slovenija, ki jo zastopa Državno pravo-
branilstvo, zaradi razglasitve pogrešanega 
Rudolfa Brešan, Volarje 28, Tolmin, za mr-
tvega.

Rudolf Brešan je po znanih podatkih sin 
Ivana Brešana in Marije, rodil se je 30. 1. 
1938 na Volarjih. Znano je, da je leta 1980 
živel v Kanadi na neznanem naslovu. Takrat 
se je zadnjič javil sorodnikom v Sloveniji, 
po tem letu pa o njem ni nobenih informacij 
več. V zemljiški knjigi je še vedno vpisan kot 
solastnik nepremičnin v k.o. Volče.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik 
za poseben primer zastopal Center za soci-
alno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka razglasilo po-
grešanega za mrtvega v skladu z določili 
Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 8. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Bogataj Mateja, Grenc 8A, Škofja Loka, 
zavarovalno polico, št. 50500123712, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-329728

Bračič Igor, Ljub ljanska cesta 17, Rače, 
zavarovalno polico, št. 50500049295, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m-596

Brezovnik Darja, Pernice 10, Muta, za-
varovalno polico, št. 50500023668, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m-589

Briščik Mirko, Vena Pilona 12, Ko-
per - Capodistria, zavarovalno polico, 
št. 50500040672, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gne-329742

Dolinšek Dragica, Trg svobode 13A, Sev-
nica, zavarovalno polico, št. 50500102270, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gng-329790

Dvoršak Ksenija, Lovska cesta 2, Bresta-
nica, zavarovalno polico, št. 50500057096, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gny-329772

Golar Alenka, Brodarjev trg 10, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500059748, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-329752

Grobler Mihael, Gosposvetska 
cesta 22, Maribor, zavarovalno polico, 
št. 50500065523, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnt-329727

Hozjan Dejan, Šolska 1, Portorož - Porto-
rose, zavarovalno polico, št. 50500010977, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnf-329716

Izak Jerneja, Kozji Vrh 17, Dravograd, 
zavarovalno polico, št. 50500048295, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnb-329724

Jelen Dominik, Mestna ulica 8, Laško, 
zavarovalno polico, št. 50500116989, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gns-329753

Klavs Daniel, Cesta 20. juli-
ja 2, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, 
št. 50500122958, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnu-329751

Klement Franc, Kroška 
ulica 7, Murska Sobota, zavarovalno polico, 
št. 50500018962, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnj-329787

Knaus Stanko, Nuskova 51, Rogašovci, 
zavarovalno polico, št. 50500087278, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnn-329733

Kotnik Borec Anita, Kardeljeva 73, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 50500069126, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-597

Krevelj Gerjovič Ana, Leskovška 
cesta 29, Krško, zavarovalno polico, 
št. 50500042967, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnm-329734

Krmek Davorin, Kocbekova pot 7, Bene-
dikt, zavarovalno polico, št. 50500039463, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-588

Lackovič Štefan, Jablance 42, Zgor-
nja Korena, zavarovalno polico, št. 
50500097416, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-579

Lackovič Zvezdana, Jablan-
ce 42, Zgornja Korena, zavarovalno polico, 
št. 50500097761, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-580

Lah Žiga, Trdinova cesta 105, Šmarje - 
Sap, zavarovalno polico, št. 50500052207, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnu-329755

Ljubec Nataša, Vintarovci 26B, Destrnik, 
zavarovalno polico, št. 50500122197, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnr-329729

Udovič Darja, Vrhovci, Cesta 17/26, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 50500003821, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnv-329750

Voh Anka, Ljubično 6, Poljčane, zavaro-
valno polico, št. 50500021920, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. gnl-329735

Zakrajšek Mateja, Rožna ulica 1, Mir-
na, zavarovalno polico, št. 50500089309, 
iz dala zavarovalnica KD Življenje. 
gnh-329789

Živko Antonija, Cesta proletarskih bri-
gad 63, Maribor, zavarovalno polico, 
št. 50500025686, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-586

Živko Antonija, Cesta proletarskih bri-
gad 63, Maribor, zavarovalno polico, 
št. 50500025685, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-587

Žnidaršič Slavko, Vižmarska pot 20, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 50500007320, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnr-329779

Spričevala preklicujejo

Bilbija Branka, Hrušica 171, Hrušica, 
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja, 
Jesenice, izdano leta 2004. gnw-329749

Kariž Rea, Ulica Ludvika Požrlja 8, Di-
vača, indeks, št. 18070799, izdala Filozof-
ska fakulteta, Ljub ljana, leto izdaje 2007. 
gnd-329747

Lekše Bojana, Pijana Gora 2, Raka, in-
deks, št. 18020934, izdala Filozofska fakul-
teta, Univerza v Ljub ljani, leto izdaje 2002. 
gnd-329718

Nevenkić Miha, Zaloška cesta 69, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine, 
izdano leta 1997. gnt-329781

Pokrivač Tamara, Vinski Vrh 77, Miklavž 
pri Ormožu, indeks, št. 81673553, izdala 
EPF Maribor. m-593

Ralevič Marko, Ulica Veljka Vlahovi-
ča 65, Maribor, indeks, št. 81681035, izdala 
EPF, Maribor. m-578

Šosterič Vesna, Vetrnik 24, Kozje, spri-
čevalo 7. razreda Osnovne šole Kozje, iz-
dano leta 1998. gnp-329731

Drugo preklicujejo

Agnič Urška, Na Gulč 18, Brezovi-
ca pri Ljub ljani, študentsko izkaznico, 
št. 19310611, izdana na ime Urška Legan, 
izdala Ekonomska fakulteta, Ljub ljana. 
gnu-329780

Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 
ulica 9, Kranj, potrdilo za voznika Almira 

Halavać, veljavno do 31. 3. 2012, izdajate-
ljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
št. 007321/MJ28-2-5315/2011, leto izdaje 
2012. gnm-329784

Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 
ulica 9, Kranj, potrdilo za voznika Siniša 
Radinović, veljavno do 31. 7. 2012, izdajate-
ljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
št. 007321/AČ28-2-3056/2012, leto izdaje 
2012. gnl-329785

Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 
ulica 9, Kranj, potrdilo za voznika Radosla-
va Tučić, veljavno do 18. 10. 2012, izdajate-
ljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
št. 007321/MJ28-4-5317/2009, leto izdaje 
2009. gnk-329786

Černčič Aleksej, Aškerčeva 3, Maribor, 
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, 
št. 1010200. m-591

Čimbur Zoran, Galusova ulica 7, Pi-
ran - Pirano, pooblastila, št. SS000795, 
RR000792, VV000667, OO000794, izdala 
Uprava RS za pomorstvo. gnf-329720

Čimbur Zoran, Gallusova 7, Piran - Pi-
rano, pomorsko knjižico, št. 000842, izdala 
Uprava RS za pomorstvo. gng-329748

Divjak Gregor, Žurkov Dol 27, Sevnica, 
študentsko izkaznico, št. G1010057, izdala 
Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. m-595

Dorojevič Vito, Rudarska ulica 23, 
Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, 
št. 30806495, izdala Medicinska fakulteta, 
Maribor. m-584

Fernandez Salgueiro Carlota, Rožna do-
lina, Cesta 27. aprila 31, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 70073355, izdala Fakulte-
ta za farmacijo. gnk-329715

Gerčar prevozi d.o.o., Vrhovlje 17, Luko-
vica, licenco za vozilo LJ KS -282, golden 
dragon. gns-329782

Gojič Dušan, Maistrova ulica 15, Šentilj 
v Slov. goricah, potrdilo o opravljenem izpitu 
za viličarja, št. 31, izdala Delavska univerza 
v Mariboru. m-583

Greta Pušnik s.p., Ivenca 30, Vojnik, do-
volilnico, za državo Hrvaško, oznaka države 
HR, številka 1617. gnn-329783

Hladnik Dejan, Jakominova 7, Brezo-
vica pri Ljub ljani, službeno izkaznico, šte-
vilka 1788, izdajatelj MORS, vojaška polici-
ja. gnq-329730

Hovnik Igor, Sele 4, Slovenj Gradec, 
študentsko izkaznico, št. 25090032, iz-
dala Fakulteta za arhitekturo, Ljub ljana. 
gne-329746

Iličić Boro, Kozlovičeva 1, Koper - Ca-
podistria, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500026974000, izdajatelj Cetis d.d. 
gno-329732

Ivanovski Miran, Polje 371, Ljub ljana, di-
jaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacije, Ljub ljana. 
gnv-329758

Ivanuša Sabina, Plešivica 14, Ivanjkovci, 
študentsko izkaznico, št. 81671016, izdala 
EPF Maribor. m-592

KLAS - Stanislav Hace s.p., Tepa-
nje 71A, Slovenske Konjice, izvod licence 
skupnosti, št. 008874/002, za vozilo MAN, 
registrska številka CE NA-760, izdajatelji-
ca Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnh-329739

Preklici
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KLAS - Stanislav Hace s.p., Tepanje 
71A, Slovenske Konjice, izvod licence sku-
pnosti, št. 008874/001, za vozilo mercedez 
benz, registrska številka CE 36-92A, izdaja-
teljica Obrtno-podjetniška zbornica Sloveni-
je. gng-329740

Klujber Varga Brigita, Dobrovnik 310A, 
Dobrovnik - Dobronak, študentsko izkazni-
co, št. 61180248, izdana na priimek Klujber, 
izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Ma-
riboru. gnf-329741

Krapež Klavdijo s.p., Ulica Gradnikove 
brigade 17, Nova Gorica, potrdilo za vo-
znika Kristivoja Madžarević, veljavno od 
3. 10. 2008 do 3. 10. 2009, izdajateljica 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
št. 007820/MJ47-26127/2008, leto izdaje 
2008. gnd-329743

Krapež Klavdijo s.p., Ulica Gradni-
kove brigade 17, Nova Gorica, potrdilo 
za voznika Bojana Ivanović, veljavno od 
30. 6. 2011 do 30. 6. 2012, izdajateljica 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
št. 007820/SŠD47-2-2868/2011, leto izdaje 
2011. gnc-329744

Krapež Klavdijo s.p., Ulica Gradni-
kove brigade 17, Nova Gorica, potrdilo 
za voznika Radomira Rašević, veljavno 
od 8. 3. 2010 do 8. 3. 2011, izdajateljica 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
št. 007820/BGD47-2-959/2010, leto izdaje 
2010. gnb-329745

Krepek Mitja, Cesta OF 40, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. 83059078, izdala 
EPF, Maribor. m-581

Kristan Drago, Trojarjeva ulica 32, Kranj, 
licenco SLO/AML/000046, izdala Agencija 
za civilno letalstvo. gnv-329725

Lenarčič Stanislav, Nadanje selo 10, Piv-
ka, izkaznico vojnega invalida za popust 
pri vožnji, izdala Upravna enota Postojna, 
št. 3739 z dne 30. 12. 2011. gnf-329791

Lotrič Štefan, Kališe 1, Železniki, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu za trgo-
vskega poslovodjo, na ime Štefan Lotrič, 
veljavnost - neomejena, izdajateljica Trgo-
vinska zbornica Slovenije, št. 84/99, izdano 
leta 1999. gne-329792

Makari Anja, Bodonci 113, Bodonci, štu-
dentsko izkaznico, št. 81685170, izdala EPF 
Maribor. m-598

Marić Nikola, Chengdujska 
cesta 18, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 008911/AD36-2-2173/2012, z veljavno-
stjo do 6. 2. 2012. gnr-329770

Merčnik Sara, Radvanjska 61, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. F0019677, izdala 
Filozofska fakulteta. m-582

Mrak Anja, Vojsko 24A, Idrija, študentsko 
izkaznico, št. 18109052, izdala Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljub ljani. gnc-329719

Ogrizek Robert, Dalmatinska 
ulica 39, Maribor, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 1070500015541000, izdajatelj Cetis 
d.d. gnk-329736

Peter Heričko s.p., Cesta v Rošpoh 69, 
Kamnica, licenco, številka 007314, za vo-

zilo MAN, registrska številka MB H0-02M. 
gni-329738

Podbevšek Tina, Verdun 4A, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. F0013185, 
izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-585

Rudolf Haložan s.p., Oplotniška cesta 8, 
Slovenske Konjice, potrdilo za voznika Su-
lejmana Spahića, izdajateljica OZS, šte-
vilka 007505/MJ61-3-467/2010. gne-329721

Rudolf Haložan s.p., Oplotniška 
cesta 8, Slovenske Konjice, potrdilo za 
voznika Miralema Topčagiča, izdajateljica 
OZS, številka 007505/MJ61-3-4349/2010. 
gnd-329722

Rudolf Haložan s.p., Oplotniška 
cesta 8, Slovenske Konjice, potrdilo za 
voznika Munirja Šibčiča, izdajateljica 
OZS, številka 007505/MJ61-2-876/2010. 
gnc-329723
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Savinek Marko, Podvin 138, Žalec, od-
vetniško izkaznico, številka 454/86, veljavna 
do 30. 6. 2031, izdala Odvetniška zbornica 
Slovenije. gnr-329754

Stankovič Milka, Prušnikova 18, Mari-
bor, službeno izkaznico, št. 102093, izdalo 
MNZS, Ljub ljana. m-590

Šketa Matjaž, Letuš 64, Šmartno ob 
Paki, študentsko izkaznico, št. 19419848, 
izdala Ekonomska fakulteta, Ljub ljana. 
gni-329717

Vrečar Tanja, Ljub ljanska cesta 33, Ka-
mnik, potrdilo o strokovnem izpitu, izdal 
Klinični center Ljub ljana, izdano leta 2001. 
gni-329788

Željko Budački s.p., Ulica Belokranj-
skega odreda 11, Metlika, licenco, šte-
vilka 008155/003, za vozilo mercedez benz, 
registrska številka NM-74-93L. gnj-329737
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