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Javni razpisi

Št. 430-210/2013/9 Ob-2497/13

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je 
dne 5. 4. 2013 v Uradnem listu RS, št. 29/13, objavilo 
Javni razpis za izvedbo programa »Informiranje in prav-
no svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«, 
št. 430-210/2013, ki se financira iz Evropskega sklada 
za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve 
in javno upravo.

Obveščamo vas, da je skladno z 12. točko Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge, z dne 25. 4. 2013“.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Št. 430-374/2013/9 Ob-2499/13

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je 
dne 5. 4. 2013 v Uradnem listu RS, št. 29/13, objavi-
lo Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega 
vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih 
programov, št. 430-374/2013, ki se financira iz Evrop-
skega sklada za vračanje in sredstev Ministrstva za 
notranje zadeve in javno upravo.

Obveščamo vas, da je skladno z 12. točko Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne 
dokumentacije, z dne 26. 4. 2013“.

Ministrstvo za notranje zadeve  
in javno upravo

Št. 0742/2013 Ob-2487/13

Javni razpis
»sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini« 
(JR-4/2013-446)

1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma.

Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, Ljub ljana.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) objavlja Javni razpis 
»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na med-
narodnih sejmih v tujini« (JR-4/2013-446) na podlagi Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list 
RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju 
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije pod-
jetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12), 
Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje 
internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga 
je vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji, z dne 29. 7. 
2010 ter Programa dela in Finančnega načrta SPIRIT 
Slovenija, javna agencija za leti 2013 in 2014, h kateri-
ma je Vlada Republike Slovenje dala soglasje dne 5. 3. 
2013 in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013-603210-PJ 
o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije 
v letu 2013–2014 med Ministrstvom za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi-

čenih stroškov individualnih nastopov podjetij na med-
narodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A 
ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednaro-
dnem registru sejmov AUMA www.auma.de in

– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med 
vsemi razstavljavci1.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja 

upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem pove-
čati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni 
poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sode-
lovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati 
stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je:
– podpreti vsaj 80 podjetij pri njihovih individual-

nih predstavitvah na sejmih v tujini,
– s pomočjo pogojev javnega razpisa usmerjati in 

izobraževati slovenska podjetja pri pripravi za nastop 
na sejmu v tujini.

1 Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo raz-
stavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. 
Upošteva se podatek, naveden v prilogi b. Obrazca št. 1: 
Prijava.
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5. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem raz-

pisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
(v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12 – v nadaljevanju ZGD-1), ki prvič 
vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslova-
nje na tujem trgu.

6. Pogoji za kandidiranje
a. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fi-

zične2 osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1),

b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji,
c. podjetje ne opravlja ene od dejavnosti3, razvršče-

ne v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo,
– premogovništvo,
– primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov s se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov s se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, 1. če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg in 2. če je pomoč pogo-
jena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 
pro izvajalce,

d. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07 – UPB2, 51/11). Podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v teža-
vah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega 
kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

e. podjetje ima poravnane obveznosti do Republike 
Slovenije,

f. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

g. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih sub-
jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2),

2 To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1.
3 Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, 

ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi 
AJPES.

h. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči,

i. skupna vrednost že prejetih (ali zaprošenih) »de 
minimis« pomoči podjetja ne presega zgornje meje »de 
minimis« pomoči,

j. skupna vrednost drugih že prejetih (ali zaproše-
nih) državnih pomoči podjetja za iste upravičene stroške 
ne presega zgornje meje »de minimis« pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih (več v 10. poglavju).

b. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 

poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi 
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2012 zaposlovalo vsaj 
eno osebo za polni delovni čas4,

b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje 
finančne konstrukcije5 udeležbe na sejmu, ki ga navaja 
v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sred-
stev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova 
tega javnega razpisa,

c. podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu 
v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na loče-
nem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa anali-
tične bilance),

d. v finančnem načrtu projekta je upoštevana ma-
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov 
projekta, ki znaša 60 % upravičenih stroškov oziroma 
največ 8.000,00 EUR,

e. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače la-
stniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma 
organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni 
razpis,

f. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo 
z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom 
(udeležba na enem mednarodnem sejmu)6,

g. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravi-
čenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na sezna-
mu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini objavljeni na portalu SPIRIT Slovenija, 
www.izvoznookno.si;

h. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upra-
vičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na se-
znamu sejmov in borz za leto 2013 objavljeni na portalu 
SPIRIT Slovenija

http://www.slovenia.info/si/Tr %C5 %BEni-profi-
li-Evropa.htm?ps_seznam_sejmov_sb=0&lng=1

i. podjetje, ki se prijavlja na ta javni razpis, se mora 
sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec7.

4 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zapo-
slena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki 
je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za 
polni delovni čas (prijavitelj je v tem primeru dolžan prilo-
žiti Obrazec M1/M2, iz katerega mora biti razviden polni 
delovni čas).

5 Več v Obrazcu št. 1: Prijava, točka 3 Finančna 
konstrukcija. Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da 
je seštevek »Višine sofinanciranja udeležbe podjetja na 
mednarodnem sejmu (€) in »Lastnih finančnih virov pod-
jetja (€)« enak ali večji od »Celotne vrednosti upravičenih 
stroškov udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu brez 
DDV (€)«). 

6 V primeru, da podjetje pošlje dve vlogi na javni raz-
-pis, se upošteva vloga, ki je v vložišču naročnika zave-
dena kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna 
zavrne. V primeru, da podjetje v vlogi na javni razpis 
navede udeležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna 
zavrne.

7 Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi 
prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.
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7. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upraviče-

na podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje 
in katerih vloge niso skladne s predmetom in namenom 
tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravi-
čenostjo stroškov.

8. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skla-
dne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, 
intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov, bodo 
ocenjene s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT 

Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (13. 
poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene 
v 18. poglavju tega javnega razpisa in druge obraz-
ce, navedene v tem javnem razpisu; obrazci morajo 
biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, 
razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na 
obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
meril:

Zap. 
št. Merilo Največje  

št. točk

1 Stabilnost podjetja 10

2 Reprezentativnost 
mednarodnega sejma 8

Način uporabe meril je opredeljen v točki II. v raz-
pisne dokumentacije.

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 18. 
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo 
v postopku ocenjevanja dosegli 9 ali več točk.

V primeru, da bo po končanem ocenjevanju 
 ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega so-
financiranja vlog, ki so dosegle 9 ali več točk, prese-
ga razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana 
sredstva dodeljena glede na število doseženih točk, 
pri  čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom 
točk.

V primeru, da bo več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala 
za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki 
bodo prejele večje število točk pri merilu 1. Stabilnost 
podjetja.

V primeru, da bo pri merilu 1. Stabilnost podjetja 
več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih 
sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, jim bodo 
razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red pri-
spetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki 
bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej8.

8 Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi 
časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru odda-
je vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT 
Slovenija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT 
Slovenija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas 
oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). 
V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni 
ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 
24. uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT 
Slo venija se upošteva datum, ura  in minuta osebne od-
daje vloge.

Kolikor bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne 
bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija 
izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih 
vlog9.

V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogod-
be ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, 
se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja 
vloga glede na doseženo oceno.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzro-
čila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustre-
zno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla 
prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi, kadar je v vlogi presežena 
najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem 
javnim razpisom.

Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane ne-
razporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokriva-
nje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je 
opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila nasle-
dnja upravičena do sofinanciranja. Del razpisanih sred-
stev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega 
števila ustreznih vlog.

9. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 
700.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena 
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2013.

Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % 
deležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje 
internacionalizacije). Sredstva se pri SPIRIT Slovenija 
vodijo na stroškovnem mestu (SM) 015 in stroškovnem 
nosilcu (SN) 1512.

V primeru spremembe višine proračunskih omeji-
tev na omenjeni postavki se uskladi tudi višina sredstev 
za ta javni razpis.

10. Intenzivnost pomoči
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 

(ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za državno pomoč »de minimis« (Uradni list L 379, 
28/12/2006 str. 5–10).

Podjetje mora upoštevati načelo kumulacije dr-
žavnih pomoči, kar pomeni, da skupna vrednost po-
moči, dodeljena istemu podjetju na podlagi sheme 
»de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obli-
ko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo 
v cestno-prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR).

Prejemnik pomoči poda SPIRIT Slovenija pisno 
izjavo o:

– že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« po-
močeh in

9 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je 
predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo 
pisno. Tričlansko komisijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor 
SPIRIT Slovenija izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na 
SPIRIT Slovenija. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih 
SPIRIT Slovenija. Evidenčne številke vlog se vpišejo na 
prepognjene listke, ki se z žigom SPIRIT Slovenija overijo v 
navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Škatla se odpre v 
navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi 
žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno šte-
vilko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. 
O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije 
in navzoči vlagatelji, če so prisotni. Sredstva se dodeljujejo 
podjetjem po izžrebanem vrstnem redu.



Stran 1480 / Št. 38 / 3. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih po-
močeh za iste upravičene stroške10.

Intenzivnost pomoči znaša 60 % upravičenih stro-
škov. Podjetje mora upoštevati mejni znesek pomoči 
in sicer lahko podjetje prejme največ 8.000,00 EUR.

11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, 

so:
– stroški najema razstavnega prostora za naveden 

mednarodni sejem v tujini,
– stroški postavitve in ureditve razstavnega pro-

stora,
– stroški upravljanja razstavnega prostora.
Stroški najema razstavnega prostora so stroški 

najemnine neopremljenega razstavnega prostora ozi-
roma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko 
stojnico, kolikor organizator sejma to ponuja.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora 
zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže 
stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov 
elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in 
zavarovanja razstavnih eksponatov.

Stroški upravljanja razstavnega prostora zajemajo 
stroške vpisa v katalog razstavljavcev, stroške hostes 
in stroške direktnega vabljenja poslovnih partnerjev na 
razstavni prostor.

Stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stro-
ški tiska ter davek na dodano vrednost (DDV) niso 
upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

12. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izve-
deni in posredovani zahtevki za sofinanciranje upra-
vičenih stroškov

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, 
ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki 
bodo izvedeni od 2. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem 
javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren 
zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključ-
no z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na 
SPIRIT Slovenija najkasneje v roku petnajst dni od 
nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru pri-
javljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 
31. 12. 2013. V primeru izvedbe projekta udeležbe na 
sejmu pred podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi 
pripadajočimi obveznostmi prispeti na SPIRIT Sloveni-
ja najkasneje v roku petnajst dni od podpisa pogodbe.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za pri-
spetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se 
ne morejo uveljavljati.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov,
– dokazila o plačilu računov,
– dokazna gradiva o udeležbi na mednarodnem 

sejmu v tujini (kopija uradnega seznama/kataloga raz-
stavljavcev, fotografija razstavnega prostora podjetja).

10 Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« 
pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih po-
moči za iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni 
evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva za finance.

Načela, ki veljajo na področju državnih pomoči po she-
mi »de minimis« ureja Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Po-
godbe pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na 
strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/
l_379/l_37920061228sl00050010.pdf). 

Več informacij o državnih pomočeh je na voljo na: 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/.

13. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 30. 5. 2013 do 

13. ure.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za 

pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov: 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje pod-
jetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Di-
mičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, do vključno 30. 5. 2013 
do 13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dosta-
vljena. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je 
opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«, 
na naslov SPIRIT Slovenija, Dimičeva ulica 13, 1000 
Ljub ljana. Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora 
vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, 
ki je vsak dan med 9. in 13. uro.

Vloge, ki bodo ne glede na način dostave (osebno 
ali po pošti) prispele 30. 5. 2013 po 13. uri, se kot pre-
pozne s sklepom zavržejo.

14. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov 
sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo dne 10. 6. 2013.
Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 

le pravočasne vloge.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na 

zahteve alineje »b« drugega odstavka 8. poglavja tega 
javnega razpisa, bo podjetje pozvano k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v roku osmih dni ne 
bodo dopolnila, bodo s sklepom zavržene.

SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od pod-
jetja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki 
potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor podjetje tega ne stori 
v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na pod-
lagi podatkov, ki jih ima na razpolago.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje 
in/ali niso skladne s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega 
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

15. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPIRIT 

Slovenija s sklepom. Podjetja bodo o izidu njihove vlo-
ge obveščena s sklepom najkasneje v roku šestdeset 
dni od datuma odpiranja vlog. Podjetja bodo na pod-
lagi sklepa o izbiri pozvana k podpisu pogodbe. Če se 
podjetje v roku osmih dni od prejema poziva na podpis 
pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo 
vlogo za pridobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na 
SPIRIT Slovenija v roku petnajst dni od prejema sklepa. 
Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku 
je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati uprav-
no takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 EUR. 
Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se 
pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih 
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija.

16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 

naslovu www.japti.si, lahko pa se posreduje tudi po ele-
ktronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski 
naslov: sejmi@japti.si, s pripisom »JR Sofinanciranje 
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 
v tujini – razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija 
ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz 
elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zah-
tevanega pripisa.
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17. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo 

izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@japti.si 
s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov 
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanje«. 
Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti 
najpozneje do vključno 24. 5. 2013. SPIRIT Slovenija 
ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega 
sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 
SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: www.japti.si 
objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni 
po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so se-
stavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

18. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava – obvezni prilogi tega obraz-

ca sta:
a. kopija prijavnice na mednarodni sejem, iz katere 

so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma, 
sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prosto-
ra), in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja 
sejma ter kopija potrditve razstavnega prostora (»stand 
confirmation«) s strani organizatorja sejma; v primeru 
elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice ter 
kopija potrditve razstavnega prostora s strani organiza-
torja sejma (»stand confirmation«)

b. kopija potrdila organizatorja sejma o deležu tu-
jih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu 
ali kopija izpisa iz mednarodnega registra sejmov M+A 
ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno števi-
lo vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že 
organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razsta-
vljavci na sejmu.

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o sprejemanju po-
gojev javnega razpisa (podpisana s strani odgovorne 
osebe)

Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali 
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih državnih 
pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani 
odgovorne osebe)

Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani 
odgovorne osebe)

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani 
odgovorne osebe, en izvod)

Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije  

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

Št. 331-3/2013-1 Ob-2444/13

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08), Pravilnika o sofinanciranju programov 
na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko 
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07) ter Odlo-
ka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 20/13), Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 

kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa: Občina Trebnje raz-

pisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje 
programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za 
leto 2013, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju dr-
žavnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1857/2006 in 1998/2006.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Treb-

nje za leto 2013 v okvirni višini 90.000 EUR. V prime-

ru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni 
proračun, se naročnik in prejemnik pomoči z aneksom 
dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog 
oziroma za spremembo dinamike plačil.

Ukrepi (po pravilniku):

– Ukrep 1: Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno pro-
izvodnjo  40.000 EUR
– Naložbe v gradnjo ali izboljšanje 
nepremičnin 10.000 EUR
– Nakup strojev in opreme 20.000 EUR
– Naložbe v zemljišča 10.000 EUR

– Ukrep 3: Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij 1.000 EUR

– Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične 
pomoči 20.000 EUR

– Ukrep 5: Investicije za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 10.000 EUR

– Ukrep 6: Pokrivanje operativnih 
stroškov transporta z odročnih krajev 9.000 EUR

– Ukrep 9: Štipendije na področju 
kmetijstva 10.000 EUR

3. Ukrepi
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – 

(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
– sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo 

kmetijskih pro izvodov. S tem ukrepom se želi spodbuditi 
naložbe v higieno in dobro počutje živali, pridelovanje 
okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev.

Upravičenci:
– nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fi-

zične osebe, ki ustrezajo majhnim in srednje velikim 
podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo 
kmetijskih pro izvodov, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v Občini Trebnje, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetij-
ska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Trebnje;

– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno 
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na 
območju Občine Trebnje;

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška 

dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me za krmljenje, molžo in izločke,

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški iz-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje 
izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja 
standarda »nitratna direktiva« ni možno),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
opreme, razen traktorjev,

– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanja 
obstoječih trajnih nasadov,

– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno 
s pripadajočo opremo,

– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov 
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino,
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– stroški nakupa in postavitve opreme ali obnova 
namakalnih sistemov pod pogojem, da taka naložba 
vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %,

– agromelioracijska dela, stroški strojnih storitev od-
stranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja 
zemljišč namenjenih kmetijski pro izvodnji,

– stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgra-
dnje dovoznih poti,

– postavitev večletnih nasadov in proti točne zašči-
te (za registrirane trajne nasade).

Podpore se ne dodelijo za:
– DDV,
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine 

Trebnje,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 

dokumentacijo:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za 

leto 2013,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-

cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-

vesticijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo 
s predračunom,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov 
ustrezna dovoljenja,

– načrt namakanja,
– za obnovo namakalnega sistema je potreb-

no predložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da na-
ložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25 %,

– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastr-
skega načrta ali izris gerka in program del, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba.

Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– do 40 % upravičenih stroškov brez DDV,
– predmet sofinanciranja so investicije do predra-

čunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, 

najvišji znesek pomoči dodeljen s strani Občine posa-
mezni kmetiji ne sme preseči 10.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let,

– največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih ze-
mljišč znaša do 40 % upravičenih stroškov brez DDV, 
oziroma največ do 1.000 EUR na hektar kmetijskega 
zemljišča.

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 
(12. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
– s sofinanciranjem zavarovalnih premij stimulirati 

kmete k večjemu obsegu sklenjenih kmetijskih zavaro-
vanj, da zmanjšajo posledice in tveganja, ki jih pri pro-
izvodnji hrane povzročajo naravne nesreče in bolezni 
domačih živali.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na 
območju Občine Trebnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancira se zavarovalna premija v tekočem 

koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinancira-

nju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro-
izvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10 in 7/13). 
K vlogi mora upravičenec priložiti fotokopijo zbirne vlo-
ge za neposredna plačila za leto 2013 in fotokopijo 
sklenjene zavarovalne police za zavarovanje kmetijske 
pro izvodnje v letu 2013 (fotokopije polic za zavarovanje 
živali za primer bolezni).

Upravičeni stroški:
– stroški zavarovalnih premij.
Merilo za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju 

ukrepa.
Finančne določbe:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino 

sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega pro-
računa do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne pre-
mije za zavarovanje živali za primer bolezni. Najmanjši 
znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, največji pa 
1.000 EUR na upravičenca na leto.

Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
z odročnih krajev (Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de 
minimis)

Namen ukrepa:
– delno pokritje operativnih stroškov prevoza mleka 

iz odročnih, razpršenih območij Občine Trebnje.
Upravičenci:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
upravičenec (izvajalec) transporta mora:
– predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transpor-

tih na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
– predložiti seznam lokalnih odročnih prog, z na-

vedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/km v odroč-

nih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 50 % upravičenih 

stroškov za prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu 

koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let.

Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči – (Uredba 
komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
– omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za 

zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti ko-
riščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je te-
meljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.

Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja in 

zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Trebnje;

– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnič-
ne pomoči na področju kmetijstva;

– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski 
člani, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo kmetijske površine na območju Občine Trebnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci pod prvo in drugo alineo prejšnjega 

odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten 
letni program dela in seznam članov, upravičenci pod 
tretjo alineo pa ustrezna dokazila.

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju in to na podlagi objektivno oprede-
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ljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo sku-
pine pro izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za 
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organi-
zacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in 

delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organizi-
ranja in stroški programov usposabljanja,

– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti 
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne sto-
ritve ali oglaševanje,

– na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, 
stroški izdaje publikacij, najemnine in opremljanje raz-
stavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave 
izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov,

– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj 
(prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi 
in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da po-
samezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, 
razen za pro izvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 
in št. 1493/1999,

– stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predsta-
vljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcev danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpo-
stavitve internetne strani),

– stroški nadomeščanja kmeta med boleznijo in 
dopustom (strošek dela najete delovne sile).

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine 

Trebnje,
– za stroške splošnih storitev (na primer rutinsko 

davčno svetovanje, redne pravne storitve in svetova-
nja ali izobraževanja, ki so financirana iz drugih javnih 
sredstev).

Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov 

(brez DDV),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem,

– kadar je tehnična pomoč namenjena upravičen-
cem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in 
nekmetijskih pro izvodov, se upoštevajo določila pravila 
»de minimis«.

Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah (Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 
o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe pri pomoči de mi-
nimis)

Namen ukrepa:
– z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za 

ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih 
idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je inve-
sticijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopol-
nilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že 
obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer: predelavi kme-
tijskih pro izvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, 
lesa, zelišč …), turizma na kmetiji, dejavnosti (storitve 
in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji 
ter pridobivanja in prodaje energije iz obnovljivih virov na 
kmetiji ali kompostiranje organskih snovi.

Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega 

gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z do-

polnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki 
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima 
sedež in kmetijske površine na območju Občine Trebnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vr-
sti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavno-
sti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08 – ZKme-1),

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po investi-
ciji, ki se sofinancira.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za 
leto 2013,

– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe 
oziroma dokončanja le-te,

– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gra-
dnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za 
adaptacijo objekta),

– predračune za nakup strojev ali opreme oziro-
ma predračune o potrebnih delih (vsi računi in dokazila 
o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne 
dejavnosti; v primerih, da je kmetija vključena v sistem 
DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec),

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de-
javnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, 
če le-ta še ni registrirana,

– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti 
vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in strojev, razen trak-

torjev,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– najvišji delež dodeljene pomoči znaša do 50 % 

upravičenih stroškov (brez DDV) investicije za posame-
zne vrste dopolnilnih dejavnosti,

– predmet sofinanciranja so investicije do predra-
čunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV,

– skupna pomoč iz občinskega proračuna posa-
meznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 
10.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let.

Ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
– dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov 

kmetij, ki se izobražujejo v programih srednjih kmetij-
skih šol.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik 

kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije 

ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši 

imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci 
z manjšimi dohodki na družinskega člana.

Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja srednjih kmetijskih šol, 

ki so predvideni za naslednike kmetij.
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Finančne določbe:
– višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih 

štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo 
določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števi-
la prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha 
posameznega kandidata, vendar ne več kot 120 EUR 
/mesec.

4. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Obči-

ne Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno 
na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje pro-
gramov na področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 
2013«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni 
(soba št. 2), na Oddelku za gospodarstvo ali na interne-
tni strani http://www.trebnje.si/.

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo 
k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v pro-
gramu določenih nalog in predvideti višino potrebnih 
sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo iz-
polnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene 
v tem razpisu.

5. Obravnava vlog in postopek odobritve
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravočasne, 

pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih 
z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so obja-
vljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje http://www.
trebnje.si/.

Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku 
ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo 
s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane 
v postopku dodelitve sredstev.

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripra-
vila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo 
člani Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občin-
skem svetu Občine Trebnje. Komisija bo v vseh fazah 
postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo) dosledno spoštovala določbe 
o izogibanju nasprotju interesov. O dodelitvi sredstev po 
tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije, žu-
pan Občine Trebnje s sklepom. Medsebojne obveznosti 
med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s po-
godbo. V izjemnem primeru, ko med proračunskim letom 
Občinski svet Občine Trebnje spremeni proračun, zara-
di česar ni mogoče realizirati pogodbe v predvidenem 
obsegu, se naročnik in prejemnik pomoči z aneksom 
dogovorita za spremembo pogodbenih nalog oziroma 
za spremembo dinamike plačila.

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13).

6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po tele-
fonu vsak delovni dan na tel. 07/348-11-00, e-naslo-
vu: obcina.trebnje@trebnje.si, ali v prostorih občinske 
uprave Občine Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. 
nadstropje, pisarna št. 20.

7. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge: vloge 
morajo biti oddane do 31. 5. 2013, oziroma za ukrep 9 
najpozneje do 16. 9. 2013.

Občina Trebnje

Št. 007-34/2010-6 Ob-2447/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi 9. člena Odloka o mediaciji pri Mestni 
občini Ljub ljana (Uradni list RS, št. 100/11) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca mediacij  
pri Mestni občini Ljub ljana

1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana.

2. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati vlogo: 
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izbira izvajalca mediacij, ki bo izvajal mediacije 
v okviru Mediacijskega centra Ljub ljana v skladu z dolo-
čili Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 100/11; v nadaljnjem besedilu: odlok).

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za kandi-
diranje na javnem razpisu

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

– da po predpisih, po katerih so ustanovljene, lahko 
opravljajo dejavnost izvajanja storitev mediacije,

– da predložijo seznam mediatorjev, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo 
ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve 
stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,

– da so uspešno opravili najmanj 40-urni program 
usposabljanja iz mediacije,

– da so osebno pisno privolili k izvajanju mediacij 
in obdelavi osebnih podatkov v skladu z določili odloka,

– da ponudijo brezplačno izvedbo 30 ur mediacij-
skih srečanj letno v postopkih mediacije med fizičnimi 
osebami.

5. Kriterij za izbor izvajalca mediacij
Izmed prijaviteljev, ki bodo vložili formalno popolne 

vloge z dokazili in drugimi prilogami, zahtevanimi z raz-
pisno dokumentacijo, in bodo izpolnjevali vse pogoje iz 
4. točke tega javnega razpisa, bo za izvajalca mediacij 
izbran tisti, ki bo imel na svojem seznamu največ medi-
atorjev, ki so opravili najmanj 10 mediacij.

V primeru, če bo dva ali več prijaviteljev imelo na 
svojem seznamu enako število mediatorjev, ki so opra-
vili najmanj 10 mediacij, bo izmed njih izbran tisti, na 
seznamu katerega so mediatorji opravili mediacije na 
več različnih področij. Če bo dva ali več prijaviteljev 
imelo enako število različnih področij, bo izbran tisti, na 
seznamu katerega so mediatorji skupaj opravili največ 
mediacij. Če bo dva ali več prijaviteljev imelo enako 
število mediacij, bo izvajalec mediacij izbran z žrebom.

6. Sredstva, ki jih Mestna občina Ljub ljana zago-
tavlja za izvajanje mediacije: Mestna občina Ljub ljana 
zagotavlja prostore in nujno opremo za izvajanje medi-
acij (občasna uporaba sejnih prostorov za mediacijska 
srečanja) in za administrativno delo v zvezi z izvajanjem 
mediacij, vključno s plačilom stroškov za obratovanje in 
redno vzdrževanje.

7. Obdobje, za katero se izbira izvajalca mediacij: 
izvajalca mediacij se izbere za dobo petih let od dneva 
sklenitve pogodbe.

8. Rok za predložitev vlog in način njihove predlo-
žitve

Vloge morajo biti naslovljene na naslov: Mestna 
občina Ljub ljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo na-
brežje 2, 1000 Ljub ljana. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko najkasneje do vključno 3. junija 2013 (velja da-
tum poštnega žiga).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z ob-
vezno navedbo na prednji strani ovojnice: »Ne odpiraj 
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– prijava na javni razpis: mediacija«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.

Za uvrstitev v postopek izbora za izvajalca medi-
acij na podlagi tega javnega razpisa mora vsaka vloga 
izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje za formalno 
popolno:

– pravilno morajo biti izpolnjeni prijavni obrazec 
in drugi obrazci, predpisani z razpisno dokumentacijo,

– obvezno morajo biti priložena dokazila in druge 
priloge, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

Komisija za izvedbo postopka za izbiro izvajalca 
mediacij (v nadaljnjem besedilu: komisija) si pridržuje 
pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti 
navedb, izpolnjevanja razpisnih pogojev ter preverjanja 
vseh podatkov, ki so sestavni del vloge za izbiro izvajal-
ca mediacij. Kolikor komisija ugotovi, da navedbe niso 
resnične in verodostojne, se vloga zavrne.

9. Datum odpiranja vlog za izbiro izvajalca mediacij
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, bo 6. junija 

2013, ob 9. uri, v sobi 142, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 
Ljub ljana. Odpiranje vlog ni javno. Kolikor se zaradi veli-
kega števila prejetih vlog odpiranje ne konča isti dan, se 
nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo do-
kumentacijo bo komisija v roku 8 dni pozvala prijavitelje, 
da vlogo v roku 5 dni dopolnijo. Vloge se lahko dopol-
njujejo le v delu, na katerega se poziv komisije nanaša. 
Dopolnitve, ki se nanašajo na seznam mediatorjev, niso 
možne.

10. Odločanje v postopku javnega razpisa in rok, 
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega 
razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbiri izvajal-
ca mediacij odločila direktorica Mestne uprave Mestne 
občine Ljub ljana, o morebitni pritožbi bo odločil župan.

Upoštevane ne bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način kot sta do-

ločena v 8. točki tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih prijavitelji bodo pozvani 

k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Mestna občina Ljub ljana bo vse prijavitelje obve-

stila o izidu javnega razpisa v roku 30 dni od dneva 
odpiranja vlog.

V primeru, da komisija oceni, da nihče od prijavite-
ljev ni primeren za izvajanje mediacij pri Mestni občini 
Ljub ljana, se lahko javni razpis za izbiro izvajalca me-
diacij ponovi.

11. Rok za sklenitev pogodbe: Mestna občina Ljub-
ljana bo najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odloč-
be o izbiri izvajalca mediacij izbranemu izvajalcu ponu-
dila v podpis pogodbo o zagotavljanju storitev media-
cije pri Mestni občini Ljub ljana. Izbrani izvajalec mora 
pogodbo podpisati v roku 30 dni od prejema pogodbe, 
sicer se šteje, da je odstopil od izvajanja mediacij na 
podlagi tega javnega razpisa in se javni razpis za izbiro 
izvajalca ponovi.

12. Spletni naslov, na katerem sta javni razpis in 
razpisna dokumentacija objavljena, ter kraj, čas in ose-
ba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo javni razpis in 
razpisno dokumentacijo

Ta javni razpis in razpisna dokumentacija sta od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr-
nitve-objave/ ali pa ju v tem roku zainteresirani dvignejo 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna 
občina Ljub ljana, Mestna uprava, Kabinet župana, Od-
sek za pobude meščanov, Janja Domitrovič, Adamič 
Lundrovo nabrežje 2, Ljub ljana.

13. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 
9. do 12. ure oziroma po e-pošti pri Janji Domitrovič, 
tel. 01/306-12-82; e-pošta: janja.domitrovic@ljubljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 430-388/2013-3 Ob-2495/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
1000 Ljub ljana,

javni razpis II
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL 
za leto 2013: socialno varstvo in varovanje zdravja 

– Ljub ljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpi-

sa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij in 
javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank 
in občanov Mestne občine Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na ob-
močju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih po-
dročjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi 
elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma 
tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in 
uporabnikov ter splošno preventivne programe za va-
rovanje zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo 
javne službe.

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega 

varstva s področij A.1., A.2. in A.3. ter programi varova-
nja zdravja s področja B.1., ki so v skladu z namenom 
in ciljem javnega razpisa.

A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpi-
snih področij:

A.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo na-
mestitve in/ali nastanitveno podporo za matere z otroki 
(materinski dom, nastanitvena podpora)

A.2. Socialnovarstveni programi za izobraževanje 
in informiranje ter za samopomoč svojcev dementnih

A.3. Socialnovarstveni programi za starejše: dnevni 
center za starejše.

B. Programi varovanja zdravja z naslednjega raz-
pisnega področja:

B.1. Programi za preventivo srčno žilnih bolezni pri 
otrocih, mladostnicah in mladostnikih, namenjeni ohra-
njanju in promociji zdravja.

Pomembno!
Posamezni program in/ali projekt (v nadaljevanju: 

program) je mogoče prijaviti le na enega od razpisnih 
področij z oznakami: A.1., A.2., A.3. in B.1.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, 

ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo 
z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nasta-
nitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 
94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem 
statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na 
razpisnem področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, 
s katerim je imela MOL v preteklih treh letih že sklenje-
no pogodbeno razmerje za sofinanciranje programa/-ov 
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s področja socialno varstvo in/ali področje varovanje 
zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno doka-
zovati.

1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko 
s posameznim programom kandidira le na razpisno po-
dročje A.1.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju 
MOL.

1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program za občanke 
in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo ali se zadr-
žujejo na območju MOL.

1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidi-
ra na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter 
s predmetom razpisa.

1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena 
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do MOL.

1.7. Program vlagatelja ni program:
1.7.1. ki je v pretežni meri namenjen ugotavljanju 

in/ali analizi potreb potencialnih uporabnic in uporab-
nikov,

1.7.2. katerega osrednji namen je izvedba taborov 
in/ali letovanj,

1.7.3. ki vključuje socialnovarstvene storitve (delo-
ma ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja soci-
alnega varstva,

1.7.4. specializirane družinske in/ali drugih oblik 
psihoterapije,

1.7.5. z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.7.6. s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na 

drugem razpisnem področju MOL za leto 2013,
1.7.7. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz 

sredstev proračuna MOL v letu 2013 že zagotovljeno 
(vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem 
obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi ene-
ga javnega razpisa za sofinanciranje).

2. Posebni pogoji
2.1. Za kandidiranje na razpisno področje z oznako 

A.1.: program omogoča namestitev in je uporabnicam/-
-kom na voljo vse dni v tednu;

2.2. Za kandidiranje na razpisno področje z oznako 
A.3.: vlagatelj program izvaja na območju ČS Rudnik, 
kolikor vlagatelj ni lastnik prostorov, k vlogi na javni raz-
pis priloži (pred)pogodbo o najemu/uporabi prostorov 
za program.

IV. Merila za izbor programov: merila za oceno 
ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za 
odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi kate-
rih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed 
programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga 
programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina s tem jav-
nim razpisom razpisanih sredstev, namenjenih realizaciji 
programov za področje Socialno varstvo in varovanje 
zdravja – Ljub ljana – zdravo mesto za leto 2013, znaša 
do 60.000,00 EUR.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.

VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot 

priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno ponedeljka, 20. 5. 2013 (datum poštnega žiga 
velja kot datum oddaje vloge).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in 
obvezno opremljena z oznako:

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: socialno var-
stvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna podro-
čja iz točke II./ A. tega javnega razpisa) oziroma

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: varovanje 
zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisno po-
dročje iz točke II./ B. tega javnega razpisa).

V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, 
mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na 
naslov, v roku in z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh 
odstavkov te točke javnega razpisa.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in po-

sebnih pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega 
javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. 
Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigo-
sanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vla-
gatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem 
obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis 
odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne 
osebe vlagatelja,

– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko 
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, 

se bo začelo v sredo, 22. 5. 2013. Kolikor se zaradi ve-
likega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po 
VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno 
popolne, v roku treh dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in za-
vrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnih 
področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločila direk-
torica Mestne uprave MOL, o pritožbah zoper te sklepe 
pa župan MOL.

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

je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani 

k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku ter na način, 
določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne 

bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki 
besedila tega javnega razpisa,

– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na 
osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila 
točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa 
najkasneje v roku 30 dni od zaključka odpiranja vlog.

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

Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa 
je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani 
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni 
dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v pe-
tek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, glavna pisarna, Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 
Ljub ljana.
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XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpi-

som dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte, na naslov, ozsv@ljubljana.si,
– po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih 

ur, in sicer:
– ponedeljek, od 8. do 12. ure,
– sreda, od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in
– petek, od 8. do 12. ure.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 430-12/2013-2 Ob-2472/13

Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju 
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 49/09) (v nadaljevanju: pravilnik), 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 
99/09 in 3/13) in določil Odloka o proračunu Občine Se-
žana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12), Občina 
Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij  

v Občini Sežana za leto 2013
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 
2013 v Občini Sežana, proračunska postavka 180501 
– Mladinski projekti in akcije.

Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo kvalitetnih 

in inovativnih mladinskih projektov in akcij v javnem in-
teresu v Občini Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in 
pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.

Občina Sežana sofinancira projekte in akcije, ki so 
prvenstveno usmerjeni v:

– neformalno izobraževanje in usposabljanje mla-
dih za mladinsko delo,

– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih ve-

denj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove 

pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju 

med in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost 

mladih,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim bivali-

ščem v občini.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in 

kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih po-

dročjih.
Prioritetno področje za sofinanciranje mladinskih 

projektov oziroma akcij v letu 2013 je Evropsko leto 
državljanov.

(Evropski parlament je razglasil leto 2013 za Evrop-
sko leto državljanov, ki je posvečeno državljanom Evrop-
ske unije in njihovim pravicam).

Izvajalec mladinskih projektov in akcij je lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z namenom 

zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in 
vključevanje mladih v mladinsko delo ali

– neformalna skupina mladih oziroma skupina naj-
manj 5 mladih, ki imajo svojega vodjo projekta oziroma 
akcije ali

– izjemoma posamezni ustvarjalec za projekte in 
akcije, ki so širšega pomena, v javnem interesu občine 
in pomembne za promocijo občine ob hkratnem pro-
moviranju mladih ustvarjalcev na področju uprizoritve-
ne umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, 
arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti ali 
iz področja literarne umetnosti, pod pogojem, da ima 
stalno prebivališče v Občini Sežana.

Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimal-
no 5 aktivnih udeležencev – mladih. Izvajajo ga mladi 
sami oziroma skupaj s strokovno usposobljenimi iz-
vajalci z referencami na področju mladinskega dela. 
Izjemoma lahko projekt oziroma akcija vključuje tudi 
samo enega aktivnega udeleženca-ustvarjalca, in sicer 
v primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka te točke. 
Glede starostne meje velja naslednje: člani projektne 
skupine oziroma posamezni ustvarjalci morajo ob prija-
vi dosegati vsaj starost 15 let oziroma dosegajo v letu, 
v katerem kot izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno 
starost 29 let.

Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo 

v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spre-
membami),

– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem 
položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Slo-
veniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list 
RS, št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot verske 
skupnosti,

– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po 
Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 
s spremembami) ter

– pravne osebe, ki izvajajo programe, namenjene 
mladim in katerih programski stroški in stroški plač za-
poslenih so že financirani iz proračuna občine v okviru 
posebnih proračunskih postavk.

Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo 

zagotavljati:
– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma 
akcije, ki jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo;

– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih finan-
cerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti 
v projektu oziroma akciji, ki je predmet tega pravilnika, 
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov pro-
jekta oziroma akcije in lastnih sredstev, delež sredstev 
iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi 
tega pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki od-
hodkom;

– da predmet predložene vloge ni bil in ne bo so-
financiran že iz katerekoli druge postavke proračuna 
Občine Sežana;

– takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omo-
goča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe 
planiranega projekta oziroma akcije;

– v celoti in pravočasno izpolnjevati pogodbene ob-
veznosti do Občine Sežana na podlagi razpisa iz pred-
hodnega leta, če so na njem sodelovali ter občinski 
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upravi predložili vsebinsko in finančno poročilo o reali-
zaciji aktivnosti v preteklem letu;

– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem 
mladim v starosti od 15 do 29 let;

– da se projekt oziroma akcija izvaja na območju 
Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom 
teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v jav-
nem interesu Občine Sežana;

– da je projekt oziroma akcija neprofitna oziroma 
nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za 
svoje delo v okviru projekta ne prejemajo plačil iz prora-
čunskih sredstev Občine Sežana;

– da vsebina projekta oziroma akcije ustreza pred-
metu javnega razpisa in določbam iz 8. člena tega 
pravilnika.

Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predlo-
žijo do dva projekta oziroma akciji letno.

Poleg pogojev iz prvega odstavka te točke pa mo-
rajo izvajalci izpolnjevati še naslednje pogoje (odvisno 
v katero skupino izvajalcev spadajo):

a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na 

območju Občine Sežana, izjemoma izven območja obči-
ne v skladu s tretjo alineo 3. člena tega pravilnika;

– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane 
dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino 
v skladu s tem pravilnikom. Kolikor le-ta ne opravlja 
registrirane dejavnosti namenjene predvsem za otroke 
in mladino v skladu s tem pravilnikom, mora izkazati ak-
tivno skupino najmanj petih mladih, ki bo projekt vodila 
in ima svojega vodjo, ki ga izberejo izmed sebe. Eden 
izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine 
je lahko strokovno usposobljen izvajalec z referencami 
na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši 
od 29 let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne sku-
pine. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj 
šest članov;

– so registrirani za izvajanje aktivnosti na področju, 
ki ga prijavljajo najmanj eno leto;

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj petih ak-

tivnih izvajalcev oziroma udeležencev – mladih, ki izmed 
sebe izberejo vodjo (odgovorno osebo projekta). Eden 
izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine 
je lahko strokovno usposobljen izvajalec z referencami 
na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši 
od 29 let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne skupi-
ne. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj šest 
članov. Vsaj polovica članov mora biti občanov Občine 
Sežana;

c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno biva-

lišče v občini;
– posameznik – mlad ustvarjalec izkazuje ustrezne 

reference na svojem področju;
– projekt oziroma akcija ima širši javni interes ter se 

nanaša na promocijo občine ob hkratnem promoviranju 
mladih ustvarjalcev;

– projekt oziroma akcija vključuje lahko tudi samo 
ustvarjalca, katerega projekt se tiče – v tem primeru je 
le-ta hkrati tudi vodja projekta.

V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih 
ali ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodelje-
vanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.

Merila za vrednotenje projektov in akcij so sestavni 
del Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov in 
akcij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09).

Višina razpisanih sredstev znaša 8.120,00 €. Do-
deljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2013.

Rok za oddajo prijav je do vključno 5. junija 2013.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-

mentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave 
v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine 
Sežana, http://www.sezana.si, in na sedežu Občine Se-
žana, Partizanska cesta 4, Sežana.

Informacije in pojasnila: pristojna uslužbenka za da-
janje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič (pisarna 
št. 69), 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si.

Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu 

»Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2013« (ustre-
zni obrazec glede na prijavitelja) in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Popolna vloga mora biti predložena na naslov: 
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, 
v razpisanem roku, v zaprti ovojnici z izpisom na pred-
nji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Sofi-
nanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Seža-
na 2013«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj 
s polnim naslovom. Šteje se, da je prijava pravočasna, 
če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana po po-
šti priporočeno (upošteva se datum poštnega žiga) 
ali če je bila najkasneje zadnji dan roka dostavljena 
osebno v sprejemno pisarno Občine Sežana v času 
uradnih ur.

Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 
hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vlo-
ga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vlo-
ge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili 
razpisa. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in 
se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpi-

su, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku 
razpisa. Izbrani izvajalci projektov oziroma akcij bodo 
v osmih dneh po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. 
Kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se bo 
štelo da so odstopili od javnega razpisa.

Občina Sežana

Št. 604-001/2013-201 Ob-2481/13

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08) in Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) objavlja 
Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

izobraževanja odraslih v letu 2013
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Obči-

na Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.
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3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne 

na Koroškem za leto 2013 sofinancirala naslednje pro-
grame:

3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti iz-
obraževanja odraslih s sedežem na območju Občine 
Ravne na Koroškem.

4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne 

na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koro-
škem,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih programov in aktivnosti,

– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti 

izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze 

za tretje življenjsko obdobje – 40 točk;
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več 

– 10 točk;
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 ude-

ležencev – 10 točk;
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov 

(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk,
– nad 3 leta – 30 točk;

– Vključene so različne oblike učenja (skupaj mo-
žnih 40 točk):

– tečaji/delavnice – 10 točk,
– študijski krožki – 10 točk,
– razstave – 10 točk,
– ekskurzije – 10 točk;

– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenj-

skega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 

30 točk;
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prire-

ditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andrago-
škega centra RS – 20 točk;

– prireditve so občinskega pomena – 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:

– do vključno 5 let – 5 točk,
– od 6 do vključno 10 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.

5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.206 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 

2.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2013.

7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v spre-

jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji 
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izo-
braževanje odraslih 2013«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem 
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 
20. 5. 2013.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in 
naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija 
opravila 21. 5. 2013 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine 
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Ko-
roškem.

9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji po-
polnih vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje 

programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki 
jo od 3. 5. 2013 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem pri Andreji Jezernik.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

Podrobne informacije o prijavi dobite na Obči-
ni Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji Vrhovnik Čas 
(02/82-16-007).

11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Ko-
roškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov 
izobraževanja odraslih za leto 2013.

Občina Ravne na Koroškem

 Ob-2518/13

Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. 
US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 
Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L) in 
Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s toplotno energijo iz kotlovnice na 
lesno biomaso – DOLB v Občini Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 8/2013) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo iz kotlovnice na lesno biomaso – DOLB  

v kraju Mirna
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Mirna, Glav-

na cesta 28, 8233 Mirna.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok 

o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne služ-
be oskrbe s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno 
biomaso – DOLB v Občini Mirna (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 8/2013). Koncesija se podeljuje skladno 
z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe in 
zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 
izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s to-
plotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso – DOLB 
v kraju Mirna.

Gospodarska javna služba obsega zlasti:
– izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso;
– izgradnjo toplovodnega omrežja za daljinski sis-

tem ogrevanja na lesno biomaso do uporabnikov toplo-
tne energije (vključno s toplotno postajo in adaptacijo na 
obstoječi sistem);
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– redno pregledovanje delovanja objektov in na-
prav;

– vsa potrebna vzdrževalna dela oziroma strokovni 
nadzor nad delovanjem omrežja;

– intervencije na objektih in napravah DOLB;
– vodenje pripravljalnih del in investicij v nove 

objekte ter naprave;
– vodenje katastra in kontrolne knjige;
– priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti 

povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju;
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posa-

meznih odjemnih mestih.
Izvajalec javne službe mora poleg navedenih na-

log izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so 
z javno službo neločljivo povezane. Javno službo izvaja 
z objekti in napravami distribucijskega omrežja, ki jih bo 
sam izgradil.

4. Območje koncesije: koncesija se podeljuje za 
območje določeno s tem razpisom in razpisno dokumen-
tacijo. Koncesionar je na podlagi podeljene koncesije 
dolžan izgraditi DOLB omrežje na območju kraja Mirna 
skladno z zahtevami in v obsegu določenem z razpisno 
dokumentacijo.

5. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli 
za določen čas 20 let. Koncesijsko obdobje začne teči 
z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja za DOLB, 
v vsakem primeru pa najkasneje v roku 2 let po sklenitvi 
koncesijske pogodbe. Po izteku koncesijskega obdobja 
se celotna infrastruktura prenese na koncedenta.

6. Uporabniki storitev javne službe: uporabniki stori-
tev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki 
ali investitorji objektov na območju izvajanja koncesije, 
ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o pri-
ključitvi na distribucijsko omrežje in o oskrbi s toploto na 
daljinsko ogrevanje.

7. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje razpi-
sne dokumentacije:

– Javni razpis je objavljen na spletni strani naroč-
nika: http://www.mirna.si/ in na portalu javnih naročil: 
http://www.enarocanje.si/. Razpisna dokumentacija je 
dostopna na spletni strani naročnika: http://www.mir-
na.si/, 24 ur dnevno v času od objave tega javnega 
poziva, najkasneje do zadnjega dne za oddajo prijave. 
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.

– Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme 
prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki preko portala 
e-naročanje. Pojasnila na pisna vprašanja bodo obja-
vljena na portalu e-naročanje. Vsi odgovori na vpraša-
nja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne doku-
mentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Zadnji rok za 
pisna vprašanja je 10 dni pred rokom za oddajo prijav, 
do 23:59. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno 
dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe 
in dopolnitve objavi na portalu javnih naročil in spletni 
strani ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. More-
bitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj in kjer je 
zahtevano izkazati z ustreznimi dokazili

Prijavitelj mora s predložitvijo ustreznih listin do-
kazati, da:

– je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;

– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje go-
spodarske javne službe;

– prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik ni bil prav-
nomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem 
in drugem odstavku 42. člena ZJN-2;

– proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidaci-
je ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

– ni bil v katerikoli državi s pravnomočno sodbo ob-
sojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravna-
njem, ki po pravu te države predstavlja kaznivo dejanje;

– je v primeru samostojne prijave samostojno, v pri-
meru skupne prijave pa so vsi ponudniki skupaj sposob-
ni zagotavljati vse dobrine, ki so predmet gospodarske 
javne službe na kontinuiran in kvaliteten način, ob upo-
števanju veljavne zakonodaje, predpisov, normativov in 
standardov;

– izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov in 
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo 
Republike Slovenije;

– je finančno in poslovno sposoben izvajati gospo-
darsko javno službo;

– razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma 
potrebnih sredstev za delo;

– zagotavlja interventno izvajanje gospodarske jav-
ne službe ob vsakem času, v skladu z določbami kon-
cesijske pogodbe;

– ni uvrščen na seznam poslovnih sub jektov, s ka-
terimi na podlagi določb Zakon o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; 
ZIntPK) ne sme poslovati koncedent;

– ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referen-
cami, ki ga vodi Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije v skladu z Zakonom o javnem naročanju;

– izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo 
v postopku podelitve koncesije, določene z veljavnim 
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.

Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge 
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi pred-
pisi. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj ter načini 
dokazovanja, so podrobneje opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

9. Pogoji za predložitev skupne vloge: Pogoji 
za predložitev skupne vloge so podrobneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

10. Rok in način predložitve prijav
– Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti 

na naslov naročnika: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 
8233 Mirna.

– Končni rok za oddajo prijav je 28. 5. 2013 do 
10. ure.

– Prijave morajo ne glede na način dostave (oseb-
no ali po pošti s priporočeno pošiljko) do vložišča kon-
cedenta prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V naspro-
tnem primeru se štejejo prijave za prepozne.

– Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili 
razpisne dokumentacije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost prija-
ve: prijavitelj je dolžan predložiti ustrezno zavarovanje 
za resnost prijave. Višina in oblika zavarovanja je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

12. Postopek izbire
– O izbiri koncesionarja odloča župan z upravno od-

ločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi župan predlog 
posebne komisije za vodenje razpisa, ki jo imenuje.

– Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena 
pritožba. Pravno varstvo v postopku je zagotovljeno 
v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.

– Koncesionar je edini izvajalec javne službe na 
območju, za katerega je bila sklenjena koncesijska po-
godba.

– Koncesionar pridobi izključno pravico gradnje in 
upravljanja z lokalnim distribucijskim omrežjem na ob-
močju za katerega je sklenjena koncesijska pogodba.
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13. Merila za ocenjevanje prijav: merilo za ocenje-
vanje je ponudbena cena. Merilo je podrobneje oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav po pote-
kalo v sejni sobi na Občini Mirna, Glavna cesta 28, 8233 
Mirna, dne 28. 5. 2012 ob 10:30.

15. Obvestilo o izidu javnega razpisa: prijavitelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni 
od odpiranja prijav.

Občina Mirna

Št. 014-1/2013 Ob-2519/13

Na podlagi Pravilnika o postopku za izbiro in merilih 
za sofinanciranje programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci 
(Uradni list RS, št. 30/12) in Odloka o proračunu Občine 
Beltinci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) Občina 
Beltinci objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju socialnega in zdravstvenega varstva  
v letu 2013

1. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so:
1. programi humanitarnih društev in organizacij, 

ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva;

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa 
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi 
počitnicami;

3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni programi za delo z mladimi;

4. programi za pospeševanje socialne vključenosti 
posameznih družbenih in starostni skupin zaradi re-
vščine;

5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasil-
nih dejanj;

6. programi vključevanja socialne izključenosti in-
validnih oseb;

7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju;

8. programi za zmanjševanje nasilja nad ženskami 
in otroki;

9. programi svetovanja preko telefona otrokom in 
mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebni 
stiski;

10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti;

11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in 
vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starejših samih 
ter prostovoljnega dela za starejše;

12. programi društev in organizacij, ki delajo v jav-
nem interesu na področju zdravstvenega varstva;

13. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih 
otrok med poletnimi počitnicami;

14. programi za promocijo zdravja v Občini Beltinci;
15. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za 

zdrav način življenja;
16. programi za promocijo posameznih zdravstve-

nih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja 
manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih 
programov;

17. programi svetovanja, pomoči, rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikov in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofi-

nanciranje programov in projektov na področju social-
nega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci v letu 
2013 znaša: 9.000,00 EUR (proračunska postavka; 
9044120201/OU HUMANITARNA DRUŠTVA IN OR-
GANIZACIJE).

Programi in projekti, ki jih prijavitelji prijavijo na več 
razpisov Občine Beltinci in se v bistvu vsebinsko ne 
razlikujejo, razen po nazivu, bodo lahko sofinancirani 
le iz enega vira.

Sredstva iz razpisa niso namenjena za sofinanci-
ranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 
redne programe (zakonska in pogodbena obveznost),

– investicije v prostore izvajalcev programov.
3. Upravičeni predlagatelji in pogoji, ki jih morajo 

izpolnjevati
a) Upravičeni predlagatelji
Izvajalci letnih programov in projektov, ki se sofi-

nancirajo po tem pravilniku, so:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 

osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo 
programe v Občini Beltinci za občane Občine Beltinci, 
kadar gre za dopolnitev njihove registrirane dejavnosti,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije ali dobrodelne organi-

zacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju so-
cialnih stisk in težav drugih oseb oziroma da pomagajo 
ljudem, ki so pomoči potrebni,

– prostovoljne in neprofitne organizacije za samo-
pomoč, ki jih ustanovijo neposredno prizadeti, in imajo 
v svojih programih elemente socialne pomoči,

– društva s področja socialnega in zdravstvenega 
varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki 
delujejo v javnem interesu in imajo v svojih programih 
elemente socialne skrbi za zagotavljanje čim bolj enako-
pravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine 
Beltinci v okolje.

b) Pogoji za sofinanciranje
Izvajalci programov in projektov na področju soci-

alnega in zdravstvenega varstva imajo pravico do sofi-
nanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Pomurski regiji in je njihov pro-
gram dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje 
občane Občine Beltinci,

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 
načrtovanih programov,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine 
Beltinci,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

– prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet 
razpisa,

– program oziroma projekt izvajajo v skladu s ko-
deksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem var-
stvu,
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– program oziroma projekt izvajajo v Občini Beltinci, 
za občane Občine Beltinci.

4. Merila in kriteriji za izbor programov in projektov 
in dodelitev sredstev: izbor in vrednotenje programov 
za sofinanciranje bo opravljeno po postopku in v skla-
du z merili iz Pravilnika o postopku za izbiro in merilih 
za sofinanciranje programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci 
(Uradni list RS, št. 30/12).

5. Izločitveni dejavniki
Komisija iz nadaljnje obravnave izloči programe in 

projekte prijavitelja:
– ki se sofinancirajo že iz drugih proračunskih po-

stavk,
– če dokončnega poročila, za kateri koli program 

oziroma projekt posameznega prijavitelja za predhodno 
leto, ki so ga prijavitelji dolžni oddati do roka določenega 
v pogodbi, niso oddali.

6. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo v času razpisa na voljo 

v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 
9231 Beltinci, in na spletni strani Občine Beltinci (www.
beltinci.si).

Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani od-
govorne osebe prijavitelja in ožigosani. K posameznim 
programom oziroma projektom morajo prijavitelji priložiti 
tudi ustrezne druge priloge, če je tako zahtevano v raz-
pisni dokumentaciji.

Prijave, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 
dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu 
se dobijo na sedežu občinske uprave Občine Beltinci, 
Mladinska 2, 9231 Beltinci, vsak dan, od 8. do 11. ure. 
Kontaktni osebi: Tatjana Trstenjak, tel. 02/541-35-41, 
e-mail: tatjana.trstenjak@beltinci.si, in Lidija Baligač, 
tel. 02/541-35-35, e-mail: lidija.baligac@beltinci.si.

7. Rok in način prijave
Vloge morejo biti predložene na naslov: Občina 

Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
Rok za oddajo vlog: 31. 5. 2013, do 14. ure. Kot 

pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 31. 5. 
2013, do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno 
oddana v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska 2, 
9231 Beltinci.

Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustre-
zno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpi-
sano: »Ne odpiraj – JR SOCIALA/ZDRAVSTVO 2013«. 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vloga, ki bo prispela po roku, se ne odpira in se 
zapečatena vrne vlagatelju.

8. Odpiranje, pregled in ocena vlog
Odpiranje prejetih vlog, pregled, ocenite in izbor 

programov oziroma projektov izvede, s strani župana 
imenovana petčlanska komisija.

Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih 

vlog, bodo v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvani 
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je pet dni od datuma 
prejema poziva za dopolnitev.

Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene bodo s skle-
pom zavržene.

9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni 

v roku 60 dni od roka za oddajo vlog.
Prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi 

o izboru in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če 
se posamezni prejemnik v roku osmih dni od prejema 
poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo šte-
lo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Občina Beltinci

Št. 671-4/2013 Ob-2520/13

Občina Beltinci objavlja na podlagi Pravilnika za 
vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini 
Beltinci (Uradni list RS, št. 30/12) in Odloka o proračunu 
Občine Beltinci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa, ki jih bo Občina Beltinci sofinancirala  
iz občinskega proračuna za leto 2013

I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpi-
sa: Občina Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci.

II. Predmet razpisa in vrednost razpisa po posame-
znih področjih

Sofinancirajo so naslednji programi:
a) športna vzgoja predšolskih otrok
b) športna vzgoja šoloobveznih otrok
c) športna vzgoja mladine
d) športna dejavnost študentov
e) kakovostni šport
f) vrhunski šport
g) športna rekreacija
h) šport invalidov
i) športne prireditve
j) razvojne in strokovne naloge v športu.
III. Vrednost razpisa
Okvirne vrednosti razpisa v skladu s sprejetim Le-

tnim programom športa Občine Beltinci za leto 2013 po 
posameznih področjih znašajo:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 
24.270,00 EUR,

– kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekrea-
cija in šport invalidov: 19.130,00 EUR,

– športne prireditve: 9.100,00 EUR,
– razvojne in strokovne naloge v športu: 

7.500,00 EUR,
– sofinanciranje najema telovadnice in drugih špor-

tnih površin: 6.000,00 EUR.
Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 

66.000,00 EUR (proračunska postavka; 9044120182/ 
OU – ŠPORTNA DRUŠTVA.

IV. Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo:
a. športna društva,
b. zveze športnih društev,
c. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

d. javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina 
Beltinci,

e. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri sofinanciranju športnih programov.

V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Upravičenci za sofinanciranje morajo izpolnjevati 

še naslednje pogoje:
– društva, da so registrirana v skladu z Zakonom 

o društvih, s sedežem oziroma sedežem sekcije v Ob-
čini Beltinci,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske 
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti,

– društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa 
Zakon o društvih in so registrirana ter delujejo vsaj eno 
leto,
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– da imajo za določene športne programe zagoto-
vljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,

– da občinski upravi Občine Beltinci vsako leto redno 
dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno po-
ročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na 
občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih 
udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Upravičenci morajo k vlogi obvezno priložiti dokazila 
o izpolnjevanju zgornjih pogojev. Vrste dokazil, ki jih mo-
rajo predlagatelji predložiti, so podrobneje opredeljene 
v razpisni dokumentaciji.

VI. Merila za izbor programov: izbira programov 
in sofinanciranje bo potekalo po postopku, določenem 
v Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programov 
športa v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 30/12), v skla-
du z merili, pogoji in normativi za izvajanje letnega pro-
grama športa v Občini Beltinci.

VII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo v času razpisa na voljo 

v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 
9231 Beltinci, in na spletni strani Občine Beltinci (www.
beltinci.si).

Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani od-
govorne osebe prijavitelja in ožigosani. K posameznim 
programom oziroma projektom morajo prijavitelji priložiti 
tudi ustrezne druge priloge, če je tako zahtevano v raz-
pisni dokumentaciji.

Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 
dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu 
se dobijo na sedežu občinske uprave Občine Beltinci, 
Mladinska 2, 9231 Beltinci, in sicer vsak dan, od 8. do 
11. ure. Kontaktna oseba: Jože Pivar, tel. 02/541-35 51.

VIII. Rok in način prijave
Vloge morejo biti predložene na naslov: Občina Bel-

tinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, v zaprtih kuvertah 
in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora 
biti izpisano: »Ne odpiraj – JR ŠPORT 2013«. Na hrbtni 
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Rok za oddajo vlog: 31. 5. 2013, do 14. ure. Kot 
pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 31. 5. 
2013, do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno 
oddana v sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska 2, 
9231 Beltinci.

Vloga, ki bo prispela po roku, se ne odpira in se za-
pečatena vrne vlagatelju.

IX. Odpiranje, pregled in ocena prijav
Odpiranje prejetih vlog, pregled, ocenite in izbor pro-

gramov oziroma projektov izvede s strani župana imeno-
vana petčlanska komisija. Odpiranje vlog ne bo javno.

V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih 
vlog, bodo v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvani 
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je pet dni od prejema 
poziva. Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene bodo 
s sklepom zavržene.

X. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni 

v roku 60 dni od roka za oddajo vlog.
Prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o iz-

boru in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se 
posamezni prejemnik v roku osmih dni od prejema poziva 
k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Občina Beltinci

Št. 302-0001/2013 Ob-2492/13

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne 
mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega go-

spodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10 – 
v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13) in mnenja 
o skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za 
finance, št. M001-5881455-2011 z dne 7. aprila 2011, 
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, objavlja

javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano 

obrestno mero za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2013

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d. (v 
nadaljevanju: Banka) in proračunska sredstva Občine 
Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2013 sofinan-
cirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna 
sredstva).

II. Pogoji in merila za dodelitev kreditov:
II.1. Namen, za katerega se krediti dodeljujejo:
Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva 

vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja 
oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali 
ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z inve-
sticijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih 
sredstev, in sicer za naslednje namene:

a. investicije v:
– nakup zemljišča,
– nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo po-

slovnih prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
b. financiranje obratnih sredstev: nakup materiala.
II.2. Upravičenci do dodelitve kreditov so:
Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
– mikro podjetja,
– mala podjetja in
– samostojni podjetniki posamezniki
(v nadaljevanju: podjetja, prosilci, upravičenci), 

registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah. Za 
opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe 
iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 
Pogodbe (Uradni list EU L, št. 214/2008), in sicer števi-
lo zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo 
vrsto podjetja:

– mikro podjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijona EUR;

– malo podjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 10 milijonov EUR.

Do dodelitve kreditov po tem razpisu niso upravi-
čena:

– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribo-
gojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) 
št. 104/2000;

– podjetja, ki delujejo na področju primarne pro-
izvodnje kmetijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;

– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premo-
govništva, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1407/2002 in

– podjetja v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah (Uradni list EU C, št. 244/2004) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah.
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II.3. Kriteriji upravičenosti do dodelitve kreditov:
1. Krediti se dodeljujejo upravičencem, ki izpolnju-

jejo pogoje in kriterije upravičenosti do dodelitve kredi-
tov, objavljene v Pravilniku in v tem javnem razpisu, ter 
izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Banka.

2. Krediti se dodeljujejo za investicije oziroma za 
financiranja obratnih sredstev, ki so se začela izvajati 
v tekočem letu (tj. v letu 2013).

3. Sedež podjetja oziroma registrirane podružni-
ce in mesto investicije morata biti na območju Občine 
Tolmin.

II.4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
1. Krediti ne smejo biti namenjeni izvozu oziroma 

z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, in sicer za pomoč neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribu-
cijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo.

2. Dodelitev kreditov ne sme biti pogojena s predno-
stjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.

3. Krediti, dodeljeni podjetjem v cestno prometnem 
sektorju, ne smejo biti namenjeni za nabavo vozil za 
cestni prevoz tovora.

II.5. Merila za dodelitev kreditov:
Krediti se prednostno dodeljujejo upravičencem, 

katerih investicije oziroma financiranja obratnih sredstev 
so namenjena predvsem:

1. zagotavljanju novih delovnih mest ali ohranjanju 
obstoječih delovnih mest,

2. vlaganju v dejavnosti, ki so energetsko varčne in 
ne onesnažujejo okolja,

3. dopolnjevanju pro izvodnih programov ostalega 
gospodarstva,

4. doseganju višje kvalitete pro izvodov in storitev,
5. zagotavljanju visoke stopnje donosnosti.
II.6. Višina sredstev: sredstva proračuna Občine 

Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 
2013, znašajo 50.000,00 EUR in so zagotovljena na 
proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje obre-
stnih mer malemu gospodarstvu«.

II.7. Upravičeni stroški:
a. Upravičeni stroški investicij, za katere je možno 

dodeljevati kredite, so:
– strošek nakupa zemljišča,
– strošek nakupa, graditve, rekonstrukcije ali adap-

tacije poslovnih prostorov,
– strošek nakupa opreme – osnovnih sredstev.
b. Upravičeni strošek obratnih sredstev, za kate-

rega je možno dodeljevati kredite, je strošek nakupa 
materiala.

II.8. Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi 
pogoji:

Letna obrestna mera za kreditojemalce:
Euribor (6-mesečni) + 1,00 odstotna točka letno, 

subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
a. Krediti se za investicije dodeljujejo z dobo vrača-

nja od najmanj tri do največ deset let.
b. Krediti, namenjeni financiranju obratnih sredstev, 

se dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj enega do 
največ tri leta.

Najvišji znesek kredita:
a. Krediti se za investicije dodeljujejo največ v vi-

šini 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov 
investicije, vendar največ do 100.000,00 EUR na posa-
meznega upravičenca v letu 2013 ob upoštevanju prej 
navedenega pogoja.

b. Krediti se za obratna sredstva dodeljujejo največ 
v višini 50 % predračunske vrednosti upravičenih stro-

škov obratnih sredstev, vendar največ do 30.000,00 EUR 
na posameznega upravičenca v letu 2013 ob upošteva-
nju prej navedenega pogoja.

Način vračila kredita
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih, 

skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na 
vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenje-
nega financiranju obratnih sredstev, ni možno.

Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen 

primer določi Banka po dogovoru s kreditojemalcem, 
v odvisnosti od ocenjene tveganosti naložbe in bonitete 
komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini 
zavarovanja kredita so:

a. hipoteka,
b. depozit,
c. poroštvo zavarovalnice,
d. z dvema kreditno sposobnima porokoma,
e. drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kredito-

jemalca.
Rok koriščenja kredita
Kreditojemalec lahko odobren kredit na podla-

gi predložitve ustrezne dokumentacije črpa od dneva 
sklenitve kreditne pogodbe do največ vključno 23. de-
cembra 2013. Kreditojemalec mora odobren kredit pra-
viloma začeti črpati v roku enega meseca od sklenitve 
kreditne pogodbe. V primerih, ko kreditojemalec v enem 
mesecu od podpisa kreditne pogodbe kredita še ni začel 
koristiti, je možno, v odvisnosti od dinamike investiranja, 
dogovoriti podaljšanje roka za začetek koriščenja kredita, 
če so za to izpolnjeni pogoji, določeni v kreditni pogodbi.

Način koriščenja kredita
Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi 

ustreznih dokazil (predračunov, ponudb, (pred)pogodb, 
ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost 
koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.

Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih 
stroškov investicij oziroma financiranj obratnih sredstev 
pod pogojem, da se le-ta niso začela izvajati pred za-
četkom tekočega leta (tj. pred 1. januarjem 2013). V tem 
primeru mora kreditojemalec Banki poleg ustreznih do-
kazil (računi, situacije, pogodbe, ipd.) predložiti tudi pri-
padajoča dokazila o plačilu le-teh.

Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki 
bremenijo kreditojemalca

Kreditojemalec plača nadomestilo za odobritev kre-
dita v višini 0,5 % od zneska odobrenega kredita. Drugih 
stroškov kredita ni.

Komitentstvo kreditojemalca pri Banki ni pogoj za 
dodelitev kredita.

Drugi pogoji:
a. kreditojemalec mora med viri financiranja zago-

tavljati lastna sredstva najmanj v višini 25 % upravičenih 
stroškov investicije oziroma obratnih sredstev;

b. kredit, pridobljen na podlagi tega razpisa, se 
lahko porabi izključno za namen, za katerega je bil 
odobren;

c. kredit se lahko dodeli le v primeru, kadar pred-
stavlja potrebno spodbudo za izvedbo zastavljenega 
namena oziroma je zanj nujno potreben;

d. v primeru kredita za namen investicije je kredito-
jemalec dolžan izpolniti tudi naslednje pogoje:

– dokončati investicijo v roku, ki bo določen v kre-
ditni pogodbi;

– ohraniti predmet investicije na območju Občine 
Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega so bila 
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kreditna sredstva dodeljena, vsaj še pet let po zaključku 
investicije ter

– zagotoviti, da predmet investicije ne bo prodan, 
oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še pet let 
po zaključku investicije;

e. kreditojemalec mora podati pisno izjavo (Obra-
zec 3 iz razpisne dokumentacije), iz katere je razvidno, 
da za isti namen oziroma za iste upravičene stroške, 
za katere kandidira na razpisu, še ni prejel oziroma ne 
prejema pomoči »de minimis« in drugih pomoči iz javnih 
virov (iz državnega ali občinskega proračuna ali medna-
rodnih virov), oziroma koliko sredstev je iz teh virov za 
isti namen oziroma za iste upravičene stroške že prejel, 
oziroma je zanje zaprosil.

Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene 
na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu 
»de minimis«. Z dodeljenim zneskom pomoči »de mi-
nimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne smejo 
biti presežene intenzivnosti pomoči, ki so določene za 
posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupin-
skih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES). 
Intenzivnost pomoči »de minimis« za namen pospeše-
vanja razvoja malega gospodarstva ne sme preseči 
55 % upravičenih stroškov investicije oziroma obratnih 
sredstev.

Skupna pomoč »de minimis«, dodelje-
na posameznemu upravičencu, ne sme presegati 
200.000,00 EUR, upravičencu iz cestnoprometnega 
sektorja pa 100.000,00 EUR, v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let. Ti zgornji meji se uporabljata ne 
glede na obliko in namen pomoči »de minimis« ter ne 
glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

Komisija za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju: Komisija) 
bo pred dodelitvijo pomoči pri Sektorju za spremlja-
nje državnih pomoči Ministrstva za finance za vsakega 
upravičenca posebej preverila višino že prejete pomoči 
po pravilu »de minimis«.

III. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo:
Vloga za prijavo na javni razpis obsega:
1. predpisane prijavne obrazce: Obrazec 1 »Podat-

ki o prosilcu«, Obrazec 2 »Podatki o predvideni investi-
ciji oziroma financiranju obratnih sredstev« in Obrazec 
3 »Izjava«,

2. priloge in dokazila, ki so za posamezno kategori-
jo prosilcev navedene na seznamu »Dokumentacija za 
odobritev kredita«.

Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi pri-
javnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije 
za odobritev kredita, lahko zainteresirani prosilci od 
dneva objave razpisa dalje dvignejo vsak delovni dan, 
od 8. do 14. ure, v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih 
borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna 
tudi spletni strani Občine Tolmin, http://www.tolmin.si.

Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj 
z zahtevanimi prilogami morajo prosilci poslati s priporo-
čeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Tolmin, 
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije z oznako 
»Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje 
obresti MG 2013 – investicija«, oziroma za obratna 
sredstva z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – 
Subvencioniranje obresti MG 2013 – obratna sredstva«, 
in opremljene z naslovom pošiljatelja.

V primeru, da prosilec zaproša za dodelitev kredita 
za namen investiranja in za namen financiranja obratnih 
sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi, 
in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in 
posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva.

Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Ob-
čino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči 
z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih 
sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 
2013, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do 
vključno petka, 29. 11. 2013, do 12. ure.

IV. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala in obravnavala 

praviloma enkrat mesečno na seji, sklicani praviloma 
prvi teden v tekočem mesecu oziroma največ osem dni 
po preteku posameznega vmesnega roka oziroma za-
dnjega roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo Ko-
misija obravnavala vloge, ki bodo prispele v preteklem 
mesecu, in sicer do izteka posameznega (vmesnega 
oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog. Posamezen 
vmesni rok za oddajo vloge je zadnji delovni dan v po-
sameznem mesecu znotraj razpisnega roka.

Vloge, ki bodo prispele po izteku razpisnega roka 
(to pomeni, 29. novembra 2013, od 12. ure dalje, oziro-
ma po datumu, s katerim bodo razpoložljivega proračun-
ska sredstva porabljena in bo objavljen v sredstvih jav-
nega obveščanja) in vloge, vložene v nepravilno opre-
mljenih ovojnicah, Komisija zavrže. Neutemeljene in 
neupravičene vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev 
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, Komisija 
zavrne. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, Komisi-
ja v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da 
vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od 
dneva vročitve poziva za dopolnitev.

Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog, 
Komisija vloge ponovno obravnava, in sicer na prvi 
redni seji Komisije, po potrebi pa lahko tudi na pose-
bej sklicani izredni seji Komisije. Če pozvani vlagatelji 
v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne dopolnijo ali 
pa jih dopolnijo neustrezno, Komisija vloge zavrže kot 
nepopolne.

Vse popolne in upravičene vloge Komisija obravna-
va v skladu z merili, objavljenimi v tem javnem razpisu, 
ter na tej podlagi pripravi predlog dodelitve kreditov ter 
iz njih izhajajočih višin pomoči »de minimis« v obliki sub-
vencij obrestne mere posameznim upravičencem. Na 
podlagi navedenega predloga Komisije pristojni organ 
občinske uprave Občine Tolmin posameznemu upravi-
čencu izda obrazložen sklep o višini dodeljene pomoči 
»de minimis« v obliki subvencije obrestne mere, ki ob-
sega tudi podatek o višini in odplačilni dobi dodeljenega 
kredita in višini upravičenih stroškov za posamezen na-
men, oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge, 
v skladu s predlogom Komisije.

Komisija bo predlog o dodelitvi kreditnih sredstev 
pripravila in ga predložila pristojnemu organu občinske 
uprave Občine Tolmin najkasneje v tridesetih dneh od 
poteka posameznega roka za vložitev vlog. Prosilcem 
bodo sklepi posredovani v nadaljnjih osmih dneh ozi-
roma takoj po pridobitvi podatkov o prejetih pomočeh 
„de minimis“ za posameznega upravičenca iz centralne 
evidence Ministrstva za finance.

Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep 
o odobritvi kreditnih sredstev, sklenila kreditne pogodbe 
ter dogovorila in zagotovila ustrezno zavarovanje kredi-
ta. Banka bo izvajala nadzor nad porabo in vračanjem 
odobrenih kreditnih sredstev, po potrebi pa tudi nadzor 
nad njihovo izterjavo. Nadzor nad namensko porabo do-
deljenih kreditnih sredstev ter izvajanjem določil kreditne 
pogodbe bosta opravljala tudi pristojni organ občinske 
uprave Občine Tolmin in Komisija. Namenskost in smo-
trnost porabe dodeljenih kreditnih sredstev bo lahko 
ugotavljal tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin.
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Prejemnik kreditnih sredstev po tem javnem razpi-
su, pri katerem se ugotovi, da:

– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 
namen, za katerega so mu bila dodeljena ali

– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi 
neresničnih navedb v vlogi ali

– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan v primeru nenamenske porabe iz prve 

alineje takoj vrniti neodplačani del nenamensko pora-
bljenih kreditnih sredstev oziroma v primerih iz druge in 
tretje alineje vsa neodplačana kreditna sredstva, skupaj 
s celotno pripadajočo višino subvencije obrestne mere 
in s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sred-
stev. Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do 
pridobitve kreditnih sredstev po Pravilniku za naslednji 
dve leti.

V. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se pro-
silec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo 
županu v roku osmih dni od dneva vročitve sklepa. Pri-
tožba mora biti poslana s priporočeno pošto ali dosta-
vljena osebno na naslov: Občina Tolmin, Urad župana, 
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Odločitev župana 
je dokončna.

VI. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani prosilci lahko dodatne informacije in 

pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bi-

čič, na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan, med 8. in 
14. uro, ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tol-
min.si;

– na Novi KBM d.d., Podružnica Tolmin, Trg marša-
la Tita 14, Tolmin, kontaktna oseba je Melanija Grahelj, 
na tel. 05/331-71-37, vsak delovni dan, med 8. in 15.30.

Občina Tolmin

 Ob-2445/13

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in Letnega programa športa v Občini Tol-
min za leto 2013, objavlja Občina Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa 

v Občini Tolmin v letu 2013
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, določeni 

v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pra-
vilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izboru.

I – Predmet razpisa:
V letu 2013 bomo sofinancirali naslednje vsebine 

programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov

naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo 

v športu
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne 

prireditve
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
4. Delovanje društev in njihovih zvez
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
6. Promocijska dejavnost in informatika na podro-

čju športa

II – Višina sredstev:
Skupna višina sredstev namenjenih za predmet 

razpisa znaša 109.455 EUR.
Zneski sofinanciranja posameznih vsebin progra-

mov in nalog so določeni z Letnim programom športa 
v Občini Tolmin za leto 2013.

III – Prijave in roki:
Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne do-

kumentacije (obrazcev), ki so na voljo vsak delovni dan 
od objave do zadnjega dne razpisa od 13. do 15. ure na 
sedežu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c, kjer dobite 
tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna 
oseba Branko Velišček – tel. 041/695-675). Po naročilu 
obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.

Prijave morajo biti oddane najkasneje 20. 5. 2013 
do 12. ure, v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko in 
oznako »Za razpis« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p.p. 
80, 5220 Tolmin ali osebno na sedežu Zavoda KŠM 
Tolmin v stavbi Šolskega centra Tolmin, Dijaška 12/b, 
Tolmin.

Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepo-
polne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od 
pisnega poziva Zavoda KŠM Tolmin.

IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje 
programov

Odpiranje vlog bo v treh dneh po roku za prijave in 
ne bo javno.

Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih pro-
gramov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje 
župan Občine Tolmin.

O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kan-
didati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh 
po dokončnosti sklepa o izbiri.

Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvede-
ni in sredstva zanje porabljena v letu 2013.

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

 Ob-2446/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
4/10, 20/11) in Letnega programa kulture Občine Tolmin 
za leto 2013, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tol-
min na 23. seji, dne 26. 3. 2013, objavlja Občina Tolmin

javni razpis
za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih 

društev iz sredstev proračuna Občine Tolmin  
v letu 2013

Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih 
borcev 2, 5220 Tolmin.

1. Predmet razpisa
je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev:
– redna dejavnost.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gle-

dališka dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost, filmska dejavnost, intermedijska de-
javnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost znaša 
58.205,22 EUR.

3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja je objavljena na spletni strani ZKD http://zkd-tolmin.si 
– razpisi, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu 
Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tol-
min (Metka Ivančič) in na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, 
Dijaška 12/c v Tolminu (Branko Velišček).
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4. Razpisni rok in predložitev prijav
Javni razpis se zaključi 20. 5. 2013.
Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno dokumenta-

cijo v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis«, poslati najka-
sneje do 20. 5. 2013 do 12. ure priporočeno po pošti na 
naslov: Zavod KŠM Tolmin, Dijaška 12/C, 5220 Tolmin 
ali osebno oddati na sedežu Zveze kulturnih društev 
Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin in na sedežu Zavoda 
KŠM Tolmin, Dijaška 12/c v Tolminu.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v tekočem letu 2013.

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

Št. 83 Ob-2496/13

Center urbane kulture Kino Šiška (v nadaljevanju: 
Center urbane kulture Kino Šiška), v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja

javni razpis
za prodajo premičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Cen-

ter urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih bri-
gad 3, 1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje: specifikacija opreme 
(scenska oprema) je navedena v Prilogi 1 – Seznam 
opreme, tega javnega razpisa, ki je sestavni del tega 
javnega razpisa in objavljeni na spletni strani: www.
kinosiska.si.

3. Vrsta pravnega posla
Oprema iz 2. točke tega razpisa, se kupuje po 

posameznih kosih. Prodaja se izvede po metodi javne 
dražbe in se izvaja po načelu »videno–kupljeno«. Kupec 
po sklenitvi pogodbe nima pravice uveljavljati reklama-
cij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem posameznega 
kosa opreme) se sklene prodajna pogodba.

Izjema od javne dražbe po posameznih kosih opre-
me

Kolikor se pojavi eden ali več dražiteljev, ki so pri-
pravljeni kupiti celoten sklop opreme (z vsemi, v Prilogi 1 
– Seznam opreme, navedenimi posameznimi kosi opre-
me) se oprema najprej draži kot sklop. Kolikor dražba 
po sklopu ni uspešna, se nadaljuje dražba posameznih 
kosov opreme.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena za posamezen kos opreme je razvidna iz Priloge 
1 – Seznam opreme.

Najnižji znesek višanja je 20,00 EUR z DDV.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj posameznega kosa opreme 

bo moral kupnino plačati na transakcijski račun Centra 
urbane kulture Kino Šiška, št. SI56012616000001931, 
najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjša-
no za že vplačano višino varščine.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v po-
nedeljek, 20. 5. 2013, s pričetkom ob 13. uri, na naslovu 
prodajalca: Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljub ljana.

7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: poobla-
ščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni draž-
bi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže 
z osebnim dokumentom.

8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred 
pričetkom dražbe

Dražitelj mora pred pričetkom dražbe, najkasneje 
do ponedeljka, 20. 5. 2013, do 12. ure, vplačati varšči-
no, in sicer:

– varščina se vplača za posamezen kos opreme iz 
Priloge 1 – Seznam opreme posebej,

– višina varščine znaša 10 % izklicne cene posame-
znega kosa opreme, ki je naveden v Priloge 1 – Seznam 
opreme.

– Izjema 1: ko dražitelj draži cel sklop, vplača 10 % 
skupne izklicne vrednosti sklopa, v polju Namen plačila 
to jasno zapiše, specifikacijo pa posreduje na naslov: 
darinka.jurecic@kinosiska.si oziroma jo predloži najka-
sneje ob začetku javne dražbe,

– varščina se vplača na transakcijski račun Centra 
urbane kulture Kino Šiška, št. SI56012616000001931, 
voden pri RS, Ministrstvo za finance, Uprava za javna 
plačil,

– v polje Namen plačila vnesite inventarno števil-
ko posameznega kosa opreme – podatek je razviden 
iz Priloge 1 – Seznam opreme ali ime sklopa opreme.

Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe 
izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar se šteje za 
dano ponudbo za posamezno opremo najmanj po iz-
klicni ceni, s katero dražitelji sprejemajo obveznost, da 
pristopijo k dražbi.

V primeru dražiteljevega odstopa od dražbe varšči-
na zapade v korist Centra urbane kulture Kino Šiška.

Varščina se ne obrestuje. Najuspešnejšemu dra-
žitelju posameznega kosa opreme se varščina všteje 
v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni 
dražbi, pa se varščina brezobrestno vrne v roku 8 dni 
po končani dražbi.

Kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v 8 dneh od poziva, ali ne plača kupnine v roku 8 dni po 
podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži.

9. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled vzorčnih kosov opreme, ki je predmet javne 

dražbe, in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo 
(izračun izklicne vrednosti), je možen na sedežu Centra 
urbane kulture Kino Šiška, velika dvorana Katedrala, Trg 
prekomorskih brigad 3, Ljub ljana, vsak delovni dan, med 
10. in 13. uro, in na dan javne dražbe, od 10. do 12. ure. 
Ogled je potrebno predhodno najaviti pri kontaktnih ose-
bah, navedenih v naslednjem odstavku.

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zain-
teresirani dražitelji dobijo vsak delovni dan, med 10. in 
13. uro, pri Mateju Bobiču, tel. 041/753-344, elektronska 
pošta: matej.bobic@kinosiska.si ali pri Romanu Škrabi, 
tel. 030/310-107.

10. Opozorilo
Organizator javne dražbe oziroma prodajalec pre-

mičnin na podlagi objave javne dražbe ni zavezan k skle-
nitvi pogodbe o prodaji premičnin z uspelimi dražitelji.

Direktor Centra urbane kulture Kino Šiška oziroma 
pooblaščena oseba s soglasjem direktorja, lahko do 
sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi 
brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povrne iz-
kazane stroške. Odškodninska odgovornost zaradi ne 
sklenitve pravnega posla s katerimkoli dražiteljem je pri 
tem izključena.

11. Pravila javne dražbe:
– komisijo za izvedbo javne dražbe sestavlja-

jo predsednik komisije in dva člana,
– dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti 

vseh članov komisije,
– dražitelji pred pričetkom javne dražbe predložijo 

komisiji:
– pisno pooblastilo pooblaščenca fizičnih ali prav-

nih oseb oziroma osebni dokument za fizične osebe,
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– potrdilo o plačilu varščine za posamezen kos 
opreme, ki jo bodo dražili,

– številko transakcijskega računa in naziv imetni-
ka računa za primer vračila varščine,

– specifikacija vplačanega zneska varščine v pri-
meru, da dražitelj draži več kosov opreme ali celoten 
sklop,

– brez predložitve vseh zahtevanih dokazil oziroma 
podatkov iz prejšnje alineje, dražitelj na javni dražbi ne 
more sodelovati,

– dražba poteka za vsak kos opreme posebej, in 
sicer po vrstnem redu, kot je oprema navedena v Prilogi 
1 – Seznam opreme, tega javnega razpisa,

– če je bila vplačana varščina za celoten sklop, se 
najprej draži celoten sklop, kolikor je neuspešna, pa se 
nadaljuje dražba posameznih kosov opreme,

– ceno za posamezen kos opreme lahko dražitelji 
dvigujejo najmanj za znesek, ki je naveden kot najnižji 
znesek višanja izklicne cene v 4. točki tega javnega 
razpisa,

– dražitelj je vezan na svojo zadnjo ponudbo, dokler 
ni podana višja ponudba,

– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno za posamezen kos opreme,

– dražba za posamezen kos opreme je končana, 
ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi naj-
višjo ponujeno ceno,

– v primeru, da najvišjo ceno za posamezen kos 
opreme sočasno ponudi več kot en dražitelj, se končne-
ga kupca med temi dražitelji določi z žrebom,

– ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 
ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s člani 
komisije,

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno, določeno za 
posamezen kos opreme,

– zapisnik o poteku javne dražbe podpišejo vsi člani 
komisije in vsi prisotni dražitelji. Šteje se, da dražitelji, ki 
niso podpisali zapisnika neposredno po zaključku draž-
be, nanj niso imeli pripomb.

12. Izročitev opreme
Izročitev opreme se opravi v skladu s pogodbo, 

po plačilu celotne kupnine in uskladitvi termina s pro-
dajalcem.

V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem 
roku, se pogodba šteje za razdrto.

13. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: morebitni 
strošek demontaže in odvoza opreme bremeni kupca.

Center urbane kulture Kino Šiška

 Ob-2469/13

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub ljana, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja

razpis
za javno zbiranje ponudb za odprodajo odpadnih 
materialov iz transformatorja T411 v RTP Okroglo 

in T421 v RTP Beričevo
Rok za prejem ponudb: 20. 5. 2013, do 9.30.
Javno odpiranje ponudb bo isti dan, ob 10. uri, na 

naslovu Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, v dvorani C, v 4. nadstropju.

Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

 Ob-2501/13

Na podlagi:
– Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 

8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. 
US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 – 
Odl. US, 10/12, 94/12);

– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13);

– Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe ener-
gije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 89/08, 25/09, 58/12) ter

– v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih 
pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
– regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) 
(UL 2012, C 51, str. 41);

– v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh 
»de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – 
svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007;

– Programa velikih zavezancev za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjene-
ga z odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-6/2012-6 z dne 
18. 12. 2012 (v nadaljevanju: »Program velikih zave-
zancev«);

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljub-
ljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis
PETROLURE/2013/R1

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ener-
getskih pregledov

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

finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) 
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo energetskih pregledov.

Za projekt se šteje ena zaključena celota posame-
znega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, 
časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

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

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe 
(v nadaljevanju vlagatelji):

– občine;
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno 
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna 
oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastni-
štvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna 
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci 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 izpolnjujejo pogoje za podje-
tja (opravljanje tržne dejavnosti).

V primeru pogodbenega financiranja investicije je 
prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju nasle-
dnjih pogojev:
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– med partnerjema (uporabnikom storitve oziroma 
naročnikom in izvajalcem) mora biti sklenjena ustrezna 
dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let),

– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev po 
pogodbi navedeni v prejšnji alineji tega odstavka, mora 
biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja 
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na stra-
neh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani 
pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.

Partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbe-
nik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesij-
skega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obra-
tovalec naprave, in uporabnik storitev. Kot pogodbeno 
financiranje se lahko štejejo tudi koncesijska razmerja.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE 
se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja:

– po pravilih za dodeljevanje subvencij, kadar se 
finančne spodbude za občine in druge sub jekte,

– po pravilih za podeljevanje državnih pomoči, ka-
dar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki pred-
stavljajo mikro/mala in srednja podjetja,

– po pravilih »de minimis« za velika podjetja.
3. Pogoji za kandidiranje
3.1. Splošni pogoji
Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev 

finančne spodbude mora biti skladen s predmetom jav-
nega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo 
biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de 
minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene v 5. 
oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude 
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izva-
jati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet 
finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni 
bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izva-
janja storitev.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; dolo-
čen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta.

Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno 
konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za 
vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, 
ki jih ne krije sofinancer. Kolikor se v postopku obrav-
nave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot 
tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne 
spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel 
vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za po-
večane neupravičene stroške oziroma za povečan delež 
upravičenih stroškov.

Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega raz-

pisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugo-

tovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne 
storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navo-
dil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali 
če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno 
dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo na-
ziva projekta (svetovalne storitve), 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 
ter da ni naročil opreme oziroma izvajanja storitev.

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

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list 
RS, št. 126/07 s spremembami in dopolnitvami);

– o poravnanih obveznostih do Republike Slovenije;
– da zoper njega ni uveden postopek prisilne porav-

nave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi dr-

žavne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom 
o preprečevanju korupcije;

– da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni v po-
stopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah.

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje, mora predlo-
žiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o iz-
polnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupin-
skih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni 
začel izvajati.

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

Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, 
v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofi-
nanciranju in/ali zahteva vrnitev že izplačanih finančne 
spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dne vračila.

Ta razpis ne velja za naprave, katerih upravljavec 
mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih pli-
nov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov.

Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko 
izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec. 
Javni naročniki morajo pri izbiri izvajalca upoštevati 
določbe zakona, ki ureja javno naročanje. Vlagatelji, ki 
niso javni naročniki, morajo za naročila blaga in stori-
tev pridobiti najmanj 3 ponudbe, različnih ponudnikov, 
prav tako pa mora vlagatelj izbor ponudnika ustrezno 
utemeljiti.

Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb 
pod tržnimi pogoji.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. 
Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso 
več mogoča, razen kadar bi bil zahtevek poslan nakna-
dno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan 
sofinancerju povrniti nastalo škodo, ki vključuje pred-
vsem zamudne obresti, če jih mora sofinancer plačati 
Eko skladu j.s., zaradi nepodelitve odobrenih sredstev.

Kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega naj-
višjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena 
z zakonodajo, vlagatelj do sredstev ne bo upravičen 
oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim 
odstavkom 4. točke.

Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge 
za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko 
porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije 
in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pogodbe 
o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi 
spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinancira-
nja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sred-
stev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinan-
ciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti 
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vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dne vračila.

Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od 
vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem 
financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati 
sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podat-
ke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih 
sredstev.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi 
vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom po-
godbe o sofinanciranju ter ob izplačilu sredstev. Kolikor 
se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso 
izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinan-
cerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta 
zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov 
v skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega 
Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na: 
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/obja-
vljeni-razpisi.

3.2. Posebni pogoji
Izvajanje energetskega pregleda in končno poročilo 

o izvedenem energetskem pregledu morata biti v skladu 
z zadnjo objavljeno (april 2007) Metodologijo izdelave 
energetskega pregleda Ministrstva za okolje in prostor (v 
nadaljevanju: Metodologija) in z Navodili o izdelavi poro-
čila o izvedenem energetskem pregledu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. Energetski pregled mora ustre-
zati kriterijem razširjenega energetskega pregleda. Konč-
no poročilo o izvedenem energetskem pregledu predsta-
vljata poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Metodo-
logija, in predstavitev energetskega pregleda v obliki, kot 
je predpisana v Navodilu za izdelavo končnega poročila. 
Za svetovalno storitev izvedbe energetskega pregleda 
objekta na isti lokaciji se odobri finančna spodbuda po 
preteku najmanj pet let od zaključka prejšnjega ener-
getskega pregleda, ne glede na to, ali je ta energetski 
pregled predstavljal razširjen pregled.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne spodbude za 

projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 
30.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se 
določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude 
zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov 
glede na velikost podjetja/status sub jekta, z upošte-
vanjem uporabne površine objekta in omejitve najvišje 
možne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne 
sme:

– presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov 
projekta za velika podjetja ter v primeru, da se projekt 
izvaja v okviru pogodbenega financiranja;

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

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

– presegati 4.000,00 EUR za javni in storitveni sek-
tor;

– presegati 5.500,00 EUR za industrijo;
– presegati 15,00 EUR/MWh letnega prihranka iz-

vedenega ukrepa. Letni prihranek se določi skladno z v 
tem razpisu določeno metodo.

Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, 
katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena 
v prejšnjem odstavku, ne bi dosegla vsaj 3.000,00 EUR.

Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo dolo-
čila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 

6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. 
Osnovna merila za določanja velikosti so število zapo-
slenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja.

V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi 
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, ob-
javljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska 
ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za 
izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navede-
ne priloge.

Upravičeni stroški so:
– izvedba energetskega pregleda,
– končno poročilo,
– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: 

»DDV«) za vlagatelje, ki si DDV ne morejo odbiti kot 
vstopni DDV.

Neupravičeni stroški so:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od 

podanih omejitev upravičenih stroškov,
– ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stro-

ški,
– DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vsto-

pni DDV ter drugi davki.
Če je projekt že financiran iz drugih sredstev dr-

žavnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v na-
daljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo 
sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že 
podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinan-
ciranja po zakonodaji.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financira-
njih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancer-
ja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih 
sredstev.

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini 
najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo pred-
stavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali sub-
vencij.

Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne 
spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo doba-
vitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distri-
bucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega 
zakona (v nadaljevanju: sredstva za izplačilo spodbud). 
Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud 
v višini, kot so določena s Programom velikih zavezan-
cev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmer-
no nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva 
povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude.

5. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– obrazec »Vloga«;
– fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz 

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

– akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– sklenjeno pogodbo med partnerjema (zgolj v pri-
meru pogodbeništva);

– tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, 
ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, z navedbo izbora 
ustreznega ponudnika;

– besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno sto-
ritev ter akt o izbiri izvajalca (velja zgolj za javne naroč-
nike in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno);

– obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PE-
TROLURE/2013/R1«;

– zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile (scan 
podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev 
ter prilog v pdf formatu.
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Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti 
izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpol-
njuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa 
in dokumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na 
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.pe-
trol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prej-
me na podlagi naročila podanega na naslov elektronske 
pošte: petrolure@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi 
vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki 
so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz teh-
ničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma 
izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora 
besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz 
navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da 
mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati 
besedilu na predpisanem obrazcu.

Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinancira-
nje, morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku. 
Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so 
v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo 
v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upo-
števa uradni prevod v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastno-
ročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh 
drugih straneh pa podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko 
verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna ver-
zija vloge.

V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, 
mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja, s pri-
pisom »Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLU-
RE/2013/R1«.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja 
(osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem 
listu RS dalje in najkasneje do 30. 7. 2013, oziroma do 
obvestila o porabi sredstev.

Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer pre-
jel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje 
priporočene pošiljke na pošto.

6. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost 

strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), na sedežu 
sofinancerja, in sicer najprej 14. 5. 2013, ob 9. uri, nato 
pa vsako delovno sredo in petek, do objave zaključka 
javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov sofinancerja. Vsako 
sredo bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja 
prispele od srede do nedelje v preteklem tednu. Vsak 
petek bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja 
prispele v ponedeljek in torek v istem tednu. Vloge se 
bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Osebna dosta-
va vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka 
do petka, med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali 
odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in 
jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti 
v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno 
dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev formalno ne-
popolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti 
dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih 
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog 

(način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno 
uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog.

7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih 
spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu 
prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dode-
ljujejo, 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 upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega poobla-
ščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse 
pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom 
na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi ka-
terih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi 
odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je 
bila dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 
30 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in upravi-
čenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta 
na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovra-
tnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni 
od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, 
sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev 
finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni.

8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v 

nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofi-
nanciranje, ki mora vključevati:

– obrazec »Zahtevek za sofinanciranje PETROLU-
RE/2013/R1«, objavljen na spletni strani: www.petrol.si;

– seznam preverjenih računov;
– izstavljeni originalni račun izvajalca, s popisom 

del in materiala za celoten obseg projekta;
– od banke ali državnega organa izdano potrdilo 

o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– končno poročilo izvedenega projekta s predvide-

nimi prihranki energije;
– predstavitev izvedenega projekta;
– fotografije izvedene aktivnosti, vzorec publikacije 

ipd. ter fotografije, ki označujejo pravilno označevanje 
projekta;

– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno 
zahteva.

Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom 
izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo 
sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane upra-
vičene stroške.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu 
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni 
račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih 
sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, 
se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu 
sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sred-
stev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo 
spodbude.

9. Drugo
Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska po-

godba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta 
razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki 
so navedene v teh dokumentih.

Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da 
poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave.
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Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-na-
slovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati 
najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za od-
dajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: 
www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob-2502/13

Na podlagi:
– Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00 – 

popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 
51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 - Odl. 
US, 10/12, 94/12);

– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09, 57/11),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13);

– Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije 
in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 89/08, 
25/09, 58/12) ter

– v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih 
pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
– regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) 
(UL 2012, C 51, str. 41);

– v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh 
»de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – 
svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007;

– Programa velikih zavezancev za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjenega 
z odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-6/2012-6 z dne 18. 12. 
2012 (v nadaljevanju: »Program velikih zavezancev«);

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljub-
ljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis
PETROLURE/2013/R2

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo progra-
mov informiranja in ozaveščanja

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

finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) 
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in 
ozaveščanja.

Za projekt se šteje ena zaključena celota posame-
znega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, 
časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

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

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe 
(v nadaljevanju vlagatelji):

– občine;
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno 
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, prav-

na oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali 
lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci 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 izpolnjujejo pogoje za podje-
tja (opravljanje tržne dejavnosti).

Nepovratne finančne spodbude za izvajanje progra-
mov informiranja in ozaveščanja se podeljujejo v skladu 
s pravili o državnih pomočeh, pomočeh »de minimis« 
ter subvencijah, kot to določa Pravilnik o spodbujanju 
URE in OVE. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem 
naslednje:

– majhnim in srednjim podjetjem se finančne spod-
bude podeljujejo po pravilih o državnih pomočeh razen 
v primerih iz naslednje alineje;

– majhnim in srednjim podjetjem se finančne spod-
bude podeljujejo po pravilih »de minimis«, če gre za 
sofinanciranje njihovega lastnega dela;

– velikim podjetjem se finančne spodbude podelju-
jejo po pravilih »de minimis«;

– občinam se finančne spodbude podeljujejo po 
pravilih o subvencijah, razen v primerih iz naslednje 
alineje;

– kadar je program informiranja in ozaveščanja, ki 
ga prijavlja občina, namenjen enemu ali več določenim 
podjetjem (tudi kadar so ta podjetja izbrana na javnih 
razpisih), 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, registrirane cerkve in druge 
verske skupnosti) se finančne spodbude podeljujejo po 
pravilih »de minimis«, razen izjemoma v primerih iz na-
slednje alineje,

– drugim sub jektom se finančne spodbude pode-
ljujejo po pravilih o subvencijah, če gre za dejavnost, ki 
si ne izvaja kot tržna dejavnost (t. j. kadar drugi sub jekti 
ne izvajajo te dejavnosti na trgu);

– kadar je določen drugi sub jekt izbran kot izvajalec 
(javno naročilo) programa informiranja in ozaveščanja 
za občino in se ta izvajalec prijavi na razpis, je potreb-
no upoštevati, ali je a) publika točno določeno podjetje 
oziroma več podjetij ali pa b) publika ni točno določena- 
v primeru a) se uporabljajo pravila o državnih pomočeh 
(mala in srednja podjetja) oziroma »de minimis« (velika 
podjetja), v primeru b) pa pravila o subvencijah; izvaja-
lec informiranja in ozaveščanja torej za občino izvaja 
projekt informiranja in ozaveščanja in za opravljeno 
storitev prejme plačilo.

3. Pogoji za kandidiranje
3.1. Splošni pogoji
Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev 

finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom jav-
nega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo 
biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de 
minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene v 5. 
oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude 
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati, 
prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče 
naročilo storitev zunanjih izvajalcev.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; dolo-
čen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta.

Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno 
konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za 
vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, 
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ki jih ne krije sofinancer. Kolikor se v postopku obrav-
nave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot 
tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne 
spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel 
vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za po-
večane neupravičene stroške oziroma za povečan delež 
upravičenih stroškov.

Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega raz-

pisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugo-

tovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne 
storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navo-
dil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali 
če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno 
dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo na-
ziva projekta (svetovalne storitve), 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 
ter da ni naročil storitev zunanjih izvajalcev.

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

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur. l. RS 
126/07 s spremembami in dopolnitvami);

– da zoper njega ni uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;

– da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi dr-
žavne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom 
o preprečevanju korupcije,

– da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni v po-
stopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah.

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje, mora predložiti 
tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o izpolnjeva-
nju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 
Pogodbe - Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nada-
ljevanju: uredba EK 800/2008), ni začel izvajati.

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

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

Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lah-
ko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec 
(s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov 
energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba 
na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj na 
zadevnem področju). Javni naročniki morajo pri izbi-
ri izvajalca upoštevati določbe zakona, ki ureja javno 
naročanje. Vlagatelji, ki niso javni naročniki, morajo za 
naročila blaga in storitev pridobiti najmanj 3 ponudbe 
različnih izvajalcev, prav tako pa mora vlagatelj izbor 
ponudnika ustrezno utemeljiti.

Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb 
pod tržnimi pogoji.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 5. 2014. 
Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, niso 

več mogoča, razen kadar bi bil zahtevek poslan nakna-
dno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan 
sofinancerju povrniti nastalo škodo, ki vključuje pred-
vsem zamudne obresti, ki jih mora sofinancer plačati 
Eko skladu j.s., zaradi nepodelitve odobrenih sredstev.

Kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega naj-
višjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena 
z zakonodajo, vlagatelj do sredstev ne bo upravičen 
oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim 
odstavkom 4. točke.

Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge 
za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko 
porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije 
in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pogodbe 
o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi 
spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinancira-
nja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sred-
stev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinan-
ciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti 
vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dne vračila.

Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od 
vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem 
financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati 
sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podat-
ke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih 
sredstev.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi 
vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom 
pogodbe o sofinanciranju ter ob izplačilu sredstev. Ko-
likor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi po-
goji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo 
podpisana.

Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinan-
cerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta 
zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov 
v skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega 
Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na: 
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/obja-
vljeni-razpisi.

3.2. Posebni pogoji
Projekt informiranja in ozaveščanja mora biti skla-

den s strateškimi dokumenti dolgoročnega razvoja, ki so 
objavljeni na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor, in sicer z instrumenti Nacionalnega akcij-
skega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 
(AN URE) oziroma s programi in ukrepi, navedenimi 
v Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljive vire ener-
gije 2010–2020 (AN OVE). Skladnost projekta z instru-
menti/programi/ukrepi mora biti kvalitetno in jasno in 
logično predstavljena. Prav tako mora projekt podpirati 
prenos ali izvajanje direktiv EU.

Končno poročilo o izvedenem projektu predstavlja 
poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Navodilo za 
izdelavo končnega poročila (objavljeno na spletni strani 
sofinancerja).

Iz projekta morajo biti razvidni njegovi motivacijski 
vidiki in pa (naslednji) cilji, s katerimi bo projekt pripomo-
gel k energetski učinkovitosti:

– informiranje in motiviranje gospodarske družbe 
za uvajanje energetskega menedžmenta in uporabo 
sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo 
energije;

– informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za 
učinkovito rabo energije v stavbah;
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– informiranje potencialnih investitorjev o naprednih 
energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, 
kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih ob-
novljivih virov energije;

– promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire 
energije v izobraževalnih programih za podjetja;

– informiranje in motiviranje gospodinjstev in uprav-
nikov več stanovanjskih stavb za učinkovito rabo ener-
gije v stanovanjskih stavbah.

Za uresničitev navedenih ciljev projekta pa ima vla-
gatelj možnost izvesti naslednje aktivnosti:

– delavnice oziroma dogodki, kjer je aktivnost or-
ganiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev 
(simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, 
konference, razstave, natečaji ipd.) in organiziranje sku-
pinskih ogledov primerov dobre prakse;

– izvedba individualnega svetovanja;
– izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgi-

bank, brošur, priročnikov, poučnih knjig, tematski sklopi 
znotraj publikacije, priloge časopisom);

– izdelava in objava spletne strani ali spletne apli-
kacije.

Pri navedenih aktivnostih veljajo naslednji pogoji:
– za delavnice oziroma dogodke je minimalna ude-

ležba na skupinskem dogodku najmanj 10 slušateljev 
na dogodek;

– obseg publikacije/spletne strani mora biti vsaj 
5.000 znakov izobraževalne vsebine brez presledkov. 
Publikacija mora doseči bralca pred vložitvijo končnega 
poročila;

– delavnice in dogodki morajo biti ustrezno orga-
nizirani, s programom, ki mora trajati minimalno 4 ure. 
O poteku aktivnosti je potrebno voditi evidenco, iz katere 
je razvidna vsebina, ki je bila posredovana slušateljem. 
Za delavnice, dogodke in individualna svetovanja je 
potrebno sofinancerju posredovati seznam slušateljev, 
vključno z oceno njihove porabe energije, ki se jo da 
pokazati/dokazati. V ta namen je potrebno izpolniti obra-
zec, ki je objavljen na spletni strani sofinancerja.

Do sredstev bodo upravičeni le tisti projekti, ki bodo 
imeli ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa, kakovo-
sten načrt za izvedbo predlaganih aktivnosti projekta, 
jasen in razčlenjen finančni načrt ter realne in potrebne 
stroške za izvedbo projekta.

Letni prihranek končne energije zaradi izobraževal-
nih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi 
naslednje formule:




       
 



Pri tem pomeni:
PKEizobraževanje - prihranek končne energije [kWh/leto] 

zaradi izvajanja izobraževanja, informiranja in ozave-
ščanja na področju učinkovite rabe energije.

E – poraba električne energije [kWh/leto] v podjetju 
ali gospodinjstvu oziroma v primeru udeležbe upravnika 
stavb poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih 
stavbah, v zadnjem letu pred udeležbo na izobraževa-
nju.

G – poraba goriv [kWh/leto] v podjetju oziroma 
gospodinjstvu v zadnjem letu pred udeležbo na izobra-
ževanju oziroma v primeru udeležbe upravnika stavb, 
poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stav-
bah, ki jih upravlja upravnik.

f – faktor prihranka energije zaradi izobraževanja. 
Za izvedbo delavnic in dogodkov ter individualnih sve-
tovanj je normirana vrednost 0,1. Za publikacije, spletne 
strani ter spletne aplikacije je višina tega faktorja 0,01.

izobraževanje
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V primeru, da za posameznega udeleženca ni mo-
goče ugotoviti vseh potrebnih podatkov za izračun pri-
hranka, se domneva, da znaša letni prihranek končne 
energije za tega udeleženca 18.000 kWh/leto. Domneva 
se tudi, da vsak dostop do spletne strani oziroma sple-
tne aplikacije iz različnega IP naslova ter vsaka distribu-
irana publikacija pomeni udeležbo enega gospodinjstva 
v aktivnosti informiranja ter ozaveščanja.

Letno zmanjšanje emisij CO2 zaradi izobraževal-
nih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi 
naslednje formule:

    ⋅+⋅=  


Pri tem pomeni:
efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri pro izvodnji 

električne energije v elektrarnah (glej razpredelnico Emi-
sijski faktorji),

efG – emisijski faktor (povprečen) [kgCO2/kWh] za 
goriva v industriji, storitvenem sektorju oziroma v go-
spodinjstvih; glede na sektor iz katerega je udeleženec 
izobraževanja (glej razpredelnico Emisijski faktorji).

V primeru, da za posameznega udeleženca ni 
mogoče ugotovita vseh potrebnih podatkov za izračun 
zmanjšanja izpusta CO2, se domneva, da za tega udele-
ženca efEL ter efG znašata 0,25 [kgCO2/kWh]. Domneva 
se tudi, da vsak dostop do spletne strani oziroma sple-
tne aplikacije iz različnega IP naslova ter vsaka distribu-
irana publikacija predstavlja udeležbo enega gospodinj-
stva v aktivnosti informiranja ter ozaveščanja.

Emisijski faktorji

Vir energije/sektor Gospodinjstva Storitveni sektor Industrija

GORIVA

Zemeljski plin 0,20 kgCO2/kWhzp 0,20 kgCO2/kWhzp 0,20 kgCO2/kWhzp

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 0,26 kgCO2/kWhelko 0,26 kgCO2/kWhelko 0,26 kgCO2/kWhelko

Biomasa (les) 0,00 kgCO2/kWhbiomasa 0,00 kgCO2/kWhbiomasa 0,00 kgCO2/kWhbiomasa

Sektorsko povprečje za goriva 0,14 kgCO2/kWh 0,25 kgCO2/kWh 0,21 kgCO2/kWh

EKEKTRIČNA ENERGIJA

Električna energija kWh 0,55 kgCO2/kWhel 0,55 kgCO2/kWhel 0,55 kgCO2/kWhel

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne spodbude za 

projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 
50.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se 
določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude 
zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov 
glede na velikost podjetja/status sub jekta, z upošteva-
njem doseženega prihranka energije in omejitve najvišje 
možne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega projekta 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 občine in druge sub jekte,

– presegati 10.000,00 EUR,
– presegati 10 EUR nepovratnih sredstev za vsako 

letno prihranjeno MWh energije,

izobraževanje
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Pri delavnicah in dogodkih sofinanciranje ne sme 
preseči 1.000,00 evrov na posamezno delavnico ali 
dogodek.

Pri izvedbah individualnega svetovanja sofinancira-
nje ne sme preseči 35 evrov na individualno svetovanje.

Pri izdaji strokovnih in poljudnih publikacij sofinan-
ciranje ne sme preseči 0,00001 evra na znak (upošteva 
se skupno število znakov brez presledkov vseh distri-
buiranih izvodov).

Pri internetnih straneh ter spletnih aplikacijah višina 
sofinanciranja ne sme presegati 0,02 evrov na vsak do-
stop do spletne strani iz različnega IP naslova.

Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, 
katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določe-
na tej točki, ne bi dosegla višine sofinanciranja vsaj 
5.000,00 EUR.

Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo dolo-
čila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9.8.2008. Osnov-
na merila za določanja velikosti so število zaposlenih, 
letni promet in/ali bilančna vsota podjetja.

V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi 
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, ob-
javljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska 
ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za 
izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navede-
ne priloge.

Upravičeni stroški so:
– organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih pri-

reditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle 
mize, konference, razstave, natečaji, individualna sve-
tovanja ipd.);

– izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgi-
banke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklo-
pi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani 
ali aplikacija);

– organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre 
prakse.

Neupravičeni stroški so:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od 

podanih omejitev upravičenih stroškov,
– ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stro-

ški,
– DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vsto-

pni DDV ter drugi davki.
Če je projekt že financiran iz drugih sredstev dr-

žavnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v na-
daljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo 
sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že 
podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinan-
ciranja po zakonodaji.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih 
iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemu-
doma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini 
najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo pred-
stavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali sub-
vencij.

Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne 
spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo doba-
vitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distri-
bucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega 
zakona (v nadaljevanju: sredstva za izplačilo spod-
bud). Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo 
spodbud v višini, kot so določena s Programom velikih 
zavezancev, lahko upravičencem do sredstev izplača 
sorazmerno nižjo vrednost finančne spodbude oziroma 
zahteva povrnitev sorazmernega deleža že plačane 
spodbude.

5. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– obrazec »Vloga«;
– fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz 

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

– akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, 
ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, z navedbo izbora 
ustreznega ponudnika;

– besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno sto-
ritev ter akt o izbiri izvajalca (velja zgolj za javne naroč-
nike in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno);

– obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PE-
TROLURE/2013/R2«;

– uradno potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih 
do Republike Slovenije, ki ni starejše kot 1. 1. 2013;

– zgoščenko, na kateri se nahaja faksimile (scan 
podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev 
ter prilog v pdf formatu.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti 
izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpol-
njuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa 
in dokumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na 
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.pe-
trol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prej-
me na podlagi naročila podanega na naslov elektronske 
pošte: petrolure@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi 
vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki 
so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz teh-
ničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma 
izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora 
besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz 
navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da 
mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati 
besedilu na predpisanem obrazcu.

Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinancira-
nje, morajo biti izdelani v slovenskem jeziku. Dokumen-
tom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem 
jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. 
V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem 
in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni pre-
vod v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastno-
ročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh 
drugih straneh pa podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko 
verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna ver-
zija vloge.

V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, 
mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja, s pri-
pisom: »Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLU-
RE/2013/R2«.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja 
(osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem 
listu RS dalje in najkasneje do 30. 7. 2013, oziroma do 
obvestila o porabi sredstev.

Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer pre-
jel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje 
priporočene pošiljke na pošto.

6. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost 

strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), na sedežu 
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sofinancerja, in sicer najprej 14. 5. 2013, ob 9. uri, nato 
pa vsako delovno sredo in petek, do objave zaključka 
javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov sofinancerja. Vsako 
sredo bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja 
prispele od srede do nedelje v preteklem tednu. Vsak 
petek bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja 
prispele v ponedeljek in torek v istem tednu. Vloge se 
bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Osebna dosta-
va vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka 
do petka, med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali 
odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in 
jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti 
v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno 
dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev formalno ne-
popolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti 
dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih 
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog 
(način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno 
uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog.

7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih 
spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu 
prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dode-
ljujejo, 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 upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega poobla-
ščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse 
pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom 
na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi ka-
terih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi 
odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je 
bila dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni 
v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in 
upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju 
projekta na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi 
nepovratnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep 

o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali 
v roku 8 dni od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu 
pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za 
pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo 
upravičeni.

8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v 

nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofi-
nanciranje, ki mora vključevati:

– obrazec »Zahtevek za sofinanciranje PETROLU-
RE/2013/R2«, objavljen na spletni strani: www.petrol.si;

– seznam preverjenih računov;
– izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del 

in materiala za celoten obseg projekta;
– od banke ali državnega organa izdano potrdilo 

o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– končno poročilo izvedenega projekta s predvide-

nimi prihranki energije;
– fotografije izvedene aktivnosti, vzorec publikacije 

ipd. ter fotografije, ki omogočajo pravilno označevanje 
projekta;

– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno 
zahteva.

Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom 
izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo 
sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane upra-
vičene stroške.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu 
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni 
račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih 
sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, 
se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu 
sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sred-
stev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo 
spodbude.

9. Drugo
Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska po-

godba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta 
razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki 
so navedene v teh dokumentih.

Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da 
poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-na-
slovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati 
najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za od-
dajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: 
www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Petrol d.d., Ljub ljana
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Št. 478-24/2009/65 Ob-2498/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljub ljana, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12) ter 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet javne dražbe je prodaja solastniškega de-

leža počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, 
Bohinjska Bistrica. Zemljiško knjižni podatki:

Javne dražbe

ID znak k.o. št. parc št. stavbe Delež v lasti RS

2200-158/27-0 2200 Bohinjska Bistrica 158/27 / 5832/1000000

2200-158/28-0 2200 Bohinjska Bistrica 158/28 582 5832/1000000

Predmet prodaje je solastniški delež nepremičnin 
z ID znakom: 2200-158/27-0 in 2200-158/28-0, parc. 
št. 158/27 in 158/28, k.o. Bohinjska Bistrica, ki v na-
ravi predstavljajo 18 % delež počitniškega stanovanja, 
v izmeri 32,70 m², in solastniški delež na skupnih delih 
stavbe ter stavbi pripadajočega zemljišča.

Počitniško stanovanje, katerega solastniški delež 
je predmet prodaje, se nahaja v prvem nadstropju t. i. 
objekta »Planika«, enota B 11, naselje Zoisova plana, na 
naslovu Letoviška ulica 6, Bohinjska Bistrica.

Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Bohinj, 
št. 3501-422/2010-2, z dne 21. 10. 2010 izhaja, da se po 
namenski rabi zemljišči s parc. št. 158/27 in 158/28, obe 
k.o. Bohinjska Bistrica, nahajata v območju za počitni-
ška stanovanja, ter da je Občina Bohinj sprejela Odlok 
o predkupni pravici Občine Bohinj (Uradni vestnik Obči-
ne Bohinj, št. 1/04). Pri tem je Občina Bohinj dne 26. 9. 
2012 izdala potrdilo, št. 624-054/2012-2, iz katerega iz-
haja, da na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: 
U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), v na-
daljevanju: ZUreP-1) Občina Bohinj ne uveljavlja pred-
kupne pravice na nepremičninah, ki so predmet prodaje.

Zemljiško knjižno stanje solastniškega deleža Repu-
blike Slovenije na zemljiščih s parc. št. 158/27 in 158/28, 
vse k. o. 2200 Bohinjska Bistrica, je urejeno, pri čemer 
pa je iz vpogleda v zemljiško knjigo razvidno, da pred 
Okrajnim sodiščem v Radovljici na predmetnih nepre-
mičninah poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine 
in določitve pripadajočega zemljišča k stavbi (ID pravi-
ce/zaznambe: 14711042 z začetkom učinkovanja 25. 7. 
2011, opr. št. postopka N 17/2011).

Izklicna cena: 10.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnini, ki ga plača kupec.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 38 / 3. 5. 2013 / Stran 1509 

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
kupnine je 100,00 EUR.

5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter 
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino za nepremičnino v višini 10 % iz-
klicne cene oziroma v višini 1.000,00 EUR in predloži 
potrdilo o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zasto-
pnik ali pooblaščenec;

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

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, sa-
mostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb;

– predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo instituci-
je v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor ta-
kega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno 
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samo-
stojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potr-
dila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske 
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti 
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne 
bodo mogli sodelovati.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
6. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplača-

ti varščino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini 
1.000,00 EUR, na račun št. 01100-6300109972, sklic 
18 33308-7200013-74551013, z navedbo namena na-
kazila: plačilo varščine – javna dražba – nakup sola-
stniškega deleža počitniškega stanovanja na naslovu 
Letoviška 6, Bohinjska Bistrica.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi 
niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 
30 dni po zaključku javne dražbe.

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pri-
stopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražbe 
bo potekala dne 27. 5. 2013, na naslovu Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi v 2. nadstropju, št. 223, s pričet-
kom ob 10. uri.

8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo 
in ogledom prostorov

Ogled predmeta prodaje oziroma javne dražbe je 
možen po predhodni najavi, in sicer najkasneje do dne 
20. 5. 2013.

Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrob-
nejše podatke v zvezi z izvedbo javne dražbe se obrni-
te na kontaktno osebo Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport – Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si, 
tel. 01/478-47-20.

Nepremičnina bo prodana po načelu videno-ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Javna dražba bo objavljena tudi na spletnih stra-
neh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 
http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpi-
si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/.

9. Pogoji prodaje
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil 

najvišjo ceno.
– V roku 15 dni po zaključku javne dražbe bo z naj-

ugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj 
v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od 
nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati var-
ščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu 
nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški 
knjigi.

10. Način in rok plačila
Kupec je dolžan poravnati znesek kupnine 

v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije, na ra-
čun Proračuna RS, št. 01100-6300109972, sklic 18 
33308-7200013-74551013, z navedbo namena nakazi-
la: Nakup solastniškega deleža počitniškega stanovanja 
na naslovu Letoviška 6, Bohinjska Bistrica, v roku 8 dni 
po podpisu pogodbe.

Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Vse 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, 
vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na sestavina pravnega posla.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 3502-0107/2013-1 Ob-2455/13

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine 

Murska Sobota
I. Opis predmeta prodaje:
1. Stavbna zemljišča, parc. št. 3937/15, 3938/15 in 

3938/16, k.o. 105 – Murska Sobota, skupne površine 
5.999 m2, ki se prodajajo kot celota, za izklicno ceno 
419.930,00 EUR, brez 20 % DDV,

2. Stavbno zemljišče, parc. št. 1030/2, k.o. 105 – 
Murska Sobota, površine 1.323 m2, za izklicno ceno 
132.300,00 EUR, brez 20 % DDV,

3. Stavbno zemljišče, parc. št. 107/1, k.o. 105 
– Murska Sobota, površine 610 m2, za izklicno ceno 
23.180,00 EUR, brez 20 % DDV,
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4. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o. 105 – 
Murska Sobota, površine 523 m2, za izklicno ceno 
23.535,00, brez 20 % DDV,

5. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, k.o. 127- 
Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 17.900,00 EUR, 
brez 20 % DDV,

6. Stavbno zemljišče, parc. št. 1051, k.o. 111 
– Černelavci, površine 991 m2, za izklicno ceno 
18.220,00 EUR, brez 2 % davka na promet nepremičnin.

II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Sloveni-
je lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom 
javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno števil-
ko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES 
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-
ne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na 
transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev. 
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za jav-
no dražbo nepremičnin «,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno 
je 100,00 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če iz-
klicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni 
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo ce-
lotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh 
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal 
varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogod-
be, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »vide-
no – kupljeno«.

7. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški po-
godbe in zemljiško knjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

8. Mestna občina Murska Sobota lahko na pod-
lagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske od-
govornosti.

9. Javna dražba bo v ponedeljek, 3. 6. 2013, ob 
13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. 
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12).

10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremič-
ninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba 
št. 23, ali po tel. 02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 3502-0106/2013-1 Ob-2456/13

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
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lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine 

Murska Sobota
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se 

nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone 
mesta Murska Sobota, v k.o. 108 – Nemčavci, in sicer:

– parc. št. 539/45 površine 18.091 m² po izklicni ceni 361.820,00 EUR

– parc. št. 539/60 površine 7.281 m² po izklicni ceni 145.620,00 EUR

– parc. št. 539/61 površine 7.280 m² po izklicni ceni 145.600,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20 %.
Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju 

zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono 
mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se 
namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje 
industrijsko-pro izvodne dejavnosti.

II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred 
začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje 
dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno števil-
ko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES 
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od iz-
klicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano 
na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota 
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za 
javno dražbo nepremičnin v SOIC«,

– notarsko overjeno izjavo, da bo na pridobljenem 
zemljišču zgradil objekt, ki bo izključno namenjen za 
opravljanje industrijsko-pro izvodne dejavnosti,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno 
je 2.000 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če 
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neu-
spešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni 
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo ce-
lotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh 
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal 
varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogod-
be, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »vide-
no – kupljeno«.

7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komu-
nalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komu-
nalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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8. Mestna občina Murska Sobota si na nepremič-
ninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je 
upravičena v roku petih let od sklenitve prodajne po-
godbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po 
enaki ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se 
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske 
pravice na kupca.

9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški po-
godbe in zemljiško knjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

10. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi 
tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravne-
ga posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

11. Javna dražba bo v ponedeljek, 3. 6. 2013 ob 
12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. 
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12).

12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremič-
ninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba 
št. 23, ali po tel. 02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

 Ob-2470/13

Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) 
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine 

Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Me-

stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zasto-
pa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Gram-

scijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. Koper, z ID 
oznako 2605-373-1, v izmeri 232,85 m2, za izklicno ceno 
230.839,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

2. Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska ulica 7, 
stoječ na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, z ID ozna-
ko 2605-716-1, v izmeri 18,09 m2, za izklicno ceno 
17.777,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;

3. Stanovanje v poslovno-stanovanjski stavbi, 
v Kopru, na naslovu Župančičeva ulica 24, stoječa na 
parceli št. 1032, k.o. Koper, z oznako ID 2605-1205-2, 
v izmeri 145,90 m2, za izklicno ceno 79.510,00 €, brez 
2 % davka na promet nepremičnin;

4. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica 
Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. 
Koper, v pritličju objekta, z oznako 2605-869-1, v iz-
meri 39,00 m2, za izklicno ceno 36.503,00 €, brez 2 % 
davka na promet nepremičnin;

5. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 5837/17, 
5837/19, 5837/28, 5837/32, vse k.o. Bertoki, v skupni 
izmeri 30.498 m2, za izklicno ceno 2.270.289,00 €, brez 
20 % DDV;

6. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 
5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 
114.056 m2, za izklicno ceno 1.843.217,00 €, brez 20 % 
DDV oziroma 2 % davka na promet nepremičnin;

7. Nepremičnina s parc. št. 1282, k.o. Gažon, 
v izmeri 226 m2, za izklicno ceno 6.720,00 €, brez 20 % 
DDV;

8. Nepremičnina s parc. št. 1116/10, k.o. Jernej, 
v izmeri 1.171 m2, za izklicno ceno 69.304,00 €, brez 
20 % DDV;

9. Nepremičnini s parc. št. 287/3 in 291/3, obe 
k.o. Koper, v skupni izmeri 18 m2, za izklicno ceno 
1.805,00 €, brez 20 % DDV.

10. Nepremičnina s parc. št. 526/11, k.o. Hribi, 
v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 47.572,00 €, brez 
20 % DDV;

11. Nepremičnina s parc. št. 526/13, k.o. Hribi, 
v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 44.600,00 €, brez 
20 % DDV;

12. Nepremičnina s parc. št. 660/8, k.o. Hribi, 
v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno 87.304,00 €, brez 
20 % DDV;

13. Nepremičnina s parc. št. 660/13, k.o. Hribi, 
v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno 99.007,00 €, brez 
20 % DDV;

14. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. 
Plavje, v skupni izmeri 1.176 m2, za izklicno ceno 
47.679,00 €, brez 20 % DDV;

15. Nepremičnina s parc. št. 451/11, k.o. Plavje, 
v izmeri 2.089 m2, za izklicno ceno 76.409,00 €, brez 
20 % DDV;

16. Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Seme-
dela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100-in, za izklicno 
ceno 38.598,00 €, brez 20 % DDV;

17. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Seme-
dela, v izmeri 3904 m2, za izklicno ceno 341.331,00 €, 
brez 20 % DDV;

18. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 1982/8, 
vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.691 m2, za izklicno 
ceno 233.905,00 €, brez 20 % DDV;

19. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 1981/11, 
1970/5, 1970/2, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 
9.052 m2, za izklicno ceno 747.492,00 €, brez 20 % 
DDV;

20. Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 1968/3, 
2013/13, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 10.140 m2, 
za izklicno ceno 792.518,00 €, brez 20 % DDV oziroma 
2 % davka na promet nepremičnin;

21. Nepremičnina s parc. št. 2013/11, k.o. Seme-
dela, v izmeri 2.480 m2, za izklicno ceno 193.831,00 €, 
brez 20 % DDV;

22. Nepremičnina s parc. št. 1394/2, k.o. Škofije, 
v izmeri 1.090 m2, za izklicno ceno 95.382,00 €, brez 
20 % DDV.

23. Nepremičnini s parc. št. 794 in 795, k.o. 
Škofije, v skupni izmeri 3.176 m2, za izklicno ceno 
198.741,00 €, brez 20 % DDV;

24. Nepremičnina s parc. št. 60/25, k.o. Vanga-
nel, v izmeri 727 m2, za izklicno ceno 63.264,00 €, brez 
20 % DDV;

25. Nepremičnina s parc. št. 60/16, k.o. Vanga-
nel, v izmeri 808 m2, za izklicno ceno 69.874,00 €, brez 
20 % DDV;

26. Nepremičnina s parc. št. 60/17, k.o. Vanga-
nel, v izmeri 834 m2, za izklicno ceno 67.122,00 €, brez 
20 % DDV;

27. Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel, 
v izmeri 1713 m2, za izklicno ceno 70.352,00 €, brez 
20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te 

javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20 % davek na do-

dano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremič-
nin, ki ga plača kupec.
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5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-ku-

pljeno.
Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Gramscijev 

trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. Koper, se nahaja 
v centralnem delu mestnega jedra. Poslovni prostor 
je lociran v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta. 
V preteklosti se je v prostoru odvijala gostinska dejav-
nost.

Poslovni prostor v Kopru, Triglavska ulica 7, stoječ 
na parc. št. 717/2 in 722/2, k.o. Koper, se nahaja v cen-
tralnem delu mestnega jedra. Prostor se nahaja v pritli-
čju večstanovanjske stavbe in je potreben temeljite pre-
nove. V prostoru se trenutno odvija čevljarska dejavnost.

Stanovanje v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe 
na parc. št. 1032, k.o. Koper, se nahaja v mestnem je-
dru. Prodaja se stanovanjski del objekta, ki je potreben 
temeljite prenove.

V pritličju se nahaja poslovni prostor v obratovanju, 
z dejavnostjo Galerije. Poslovni prostor je last Mestne 
občine Koper in ni predmet prodaje.

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrar-
ne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper, 
se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran 
v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben 
temeljite prenove.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 
5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 
5729/1, 5729/2, 5837/10, 5837/17, 5837/19, 5837/28, 
5837/32, vse k.o. Bertoki, se nahajajo v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za pro izvodne dejav-
nosti, na območju Sermina.

Nepremičnina s parc. št. 1282, k.o. Gažon, se na-
haja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urba-
no rabo, v naselju Srgaši.

Nepremičnina s parc. št. 1116/10, k.o. Jernej, se 
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urba-
no rabo, v naselju Kolomban.

Nepremičnini s parc. št. 287/1 in 291/3, obe k.o. 
Koper, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, 
v mestnem jedru Kopra.

Nepremičnini s parc. št. 660/8, 660/13, vse k.o. 
Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, 
v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za 
mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 526/13, k.o. Hribi, 
se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v ob-
močju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano 
urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. Plavje, se 
nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na ob-
močju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega 
prehoda Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 451/11, k.o. Plavje, se 
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urba-
no rabo, v naselju Plavje.

Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, se 
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo, v naselju Kampel. Predmetna nepremičnina pred-
stavlja zaokrožitev sosednje nepremičnine, na kateri se 
nahaja poslovni objekt v zasebni lasti. Mestna občina 
Koper prodaja solastniški delež v višini 81/100-in.

Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, se 
nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poseli-
tev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditve-

nega območja državnega lokacijskega načrta – parcele 
nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski 
podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja 
s PUP.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 
2013/11, vse k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za stanovanja, na 
območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnini s parc. št. 794 in 795, obe k.o. Ško-
fije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, 
v območju izven mestnih naselij z oznako KS-17, ki je 
namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje 
Škofije. Za navedeno območje je v fazi izdelave idejna 
zasnova prometne študije, predmet katere je tudi dostop 
do citiranih nepremičnin.

Nepremičnina s parc. št. 1394/2, k.o. Škofije, se 
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju 
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urba-
no rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnine s parc. št. 60/16, 60/17, 60/25, k.o. 
Vanganel, se nahaja v ureditvenem območju za poseli-
tev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za 
mešano urbano rabo, v naselju Vanganel.

Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel, se 
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za 
mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, 
v naselju Mali Čentur.

Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na ob-
močju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 
7/01, 24/01, in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 
22/09) razen nepremičnin s parc. št. 444, 717/2, 1032, 
1166/1, 287/3 in 291/3, k.o. Koper, ki se nahajajo na 
območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditve-
nih pogojih za posege v prostor na območju mestnega 
jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne ob-
jave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna 
razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremem-
be in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga), nepremič-
nin s parc. št. 5837/10, 5837/17, 5837/19, 5837/28, 
5837/32, vse k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, 
ki se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu 
za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper 
(Uradni list RS, št. 43/05), katera je v fazi spremembe 
za določitev nove namenske rabe zemljišča, nepre-
mičnin s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 
5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, 
vse k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja 
po določilih Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena 
cona Sermin« (UO, št. 32/87), ter nepremičnin s parc. 
št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 
1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, 
ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o za-
zidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, 
št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/05, 
45/06, 39/07, 22/08), kateri je v postopku spremembe za 
določitev nove namenske rabe objektov (stanovanjska 
– pod zap. št. 20 in 21 ter trgovsko-poslovna dejavnost 
– pod zap. št. 18 in 19).

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, predsta-
vljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, 
katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih na-
log, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12).

Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet jav-
ne dražbe, izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko 
javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno 
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služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene in-
frastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, 
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo 
ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo 
v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem prime-
ru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna 
občina Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi 
zemljiško knjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati 
celotno kupnino najkasneje v 30 dneh od izdaje računa 
s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina 
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na 
določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, 
se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo 
vršila dne 23. 5. 2013, v prostorih sejne sobe v pritličju 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začet-
kom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom 
draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili, 
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec jav-
ne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne 
izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati 
na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS 
lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in 
pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba;

– predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumen-
ta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziro-
ma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v pri-
meru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni 
dražbi, morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne 
cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne obči-
ne Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna pla-
čila (UJP) – Urad Koper, številka: 01250-0100005794, 
obvezni sklic na številko 00 478-180-2013-…….(zap. št. 
nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje 
do vključno 21. 5. 2013. Varščina bo neuspelim ponudni-
kom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni 
javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri 
plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi skle-
nil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne 
dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

Kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na 
dražbi, ne sklene oziroma odstopi od sklenitve pogodbe, 
si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti 

z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dra-
žitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov 
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem ob-
čine (v nadaljevanju: komisija) ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno 
nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

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

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. More-
bitne spore reši komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve 
pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na 
promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso 
za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdr-
ži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin 
in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za po-
trebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne 
infrastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se 
uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12).

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpi-
som javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za 
nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, 
v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 900-11/2013-94 Ob-2493/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2013

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

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

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

P04, v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe, na naslovu Tugomerjeva 2, v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1739-989-70, v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas 
– storitvena dejavnost, drugih bremen je nepremičnina 
prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru 
je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obve-
znosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2013.

Izklicna cena: 136.899,30 EUR.
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Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-
premičnin, ki ga plača kupec.

2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 
P02, v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1739-989-68, v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas 
– storitvena dejavnost, drugih bremen je nepremičnina 
prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru 
je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obve-
znosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2013.

Izhodiščna cena: 63.088,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

– lokal št. 15, v skupni izmeri 33,98 m2, na naslo-
vu Grablovičeva 52 v Ljub ljani (pritličje), z ID ozna-
ko št. 1727-1039-15, v k.o. 1727-Poljansko predme-
stje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za določen čas do 9. 11. 2015, drugih bremen 
je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa po-
godbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca 
po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 58.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

– lokal št. 14, v skupni izmeri 15,37 m2, na naslo-
vu Grablovičeva 52 v Ljub ljani (pritličje), z ID oznako 
št. 1727-1039-14, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (tr-
govina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni prostor 
je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2013.

Izklicna cena: 24.240,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

– lokal št. 12, v skupni izmeri 33,80 m2, na naslo-
vu Grablovičeva 54 v Ljub ljani (pritličje), z ID ozna-
ko št. 1727-1040-15, v k.o. 1727-Poljansko predme-
stje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepre-
mičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice 
in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2013.

Izklicna cena: 62.040,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

– lokal št. 13, v skupni izmeri 17,85 m2, na naslo-
vu Grablovičeva 54 v Ljub ljani (pritličje), z ID oznako 
št. 1727-1040-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina 
z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je 

nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 28.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 

lokal št. 8, v skupni izmeri 48,79 m2, na naslovu Gra-
blovičeva 58 v Ljub ljani (pritličje, klet), z ID oznako 
št. 1727-1005-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina 
z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je 
nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 72.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 

lokal št. 9, v skupni izmeri 48,83 m2, na naslovu Gra-
blovičeva 58 v Ljub ljani (pritličje, klet), z ID oznako 
št. 1727-1988-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pi-
sarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z ne-
živili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima 
s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedolo-
čen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Opre-
ma, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika 
in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa po-
godbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca 
po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 72.840,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal 

št. 4, v skupni izmeri 15,96 m2, na naslovu Grablovičeva 
62 v Ljub ljani (pritličje), z ID oznako št. 1727-1990-14, 
v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z živili). Po-
slovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 
čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, 
ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in 
ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogod-
be prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 23.040,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.10. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P01, v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stavbe na naslovu Beethovnova 4 v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3, v k.o. 1725 – 
Ajdovščina. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za 
nedoločen čas – pisarniška dejavnost, drugih bremen 
je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslov-
nem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice 
in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2013.

Izklicna cena: 484.995,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
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2.11. Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju, 
v izmeri 90,96 m2, z ID oznako nepremičnine 1725-299-5 
s kletnimi prostori, v izmeri 27,98 m2, z ID oznako 
1725-299-16, v stavbi št. 299, na naslovu Gosposvetska 
cesta 4 v Ljub ljani, parc. št. 1725-2460/0-0, k.o. 1725-Aj-
dovščina. Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist pro-
dajalca. V času prodaje je nepremičnina zasedena z na-
jemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, 
sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 16. 4. 
2015, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obve-
znosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremični-
na se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne ob-
čine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 180.200,00 EUR.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 000-431000 v 15 dneh od dneva skle-
nitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v en-
kratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 21. 5. 2013 na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem 
redu:

– poslovni prostor št. P04, na naslovu Tugomerje-
va 2, ob 11. uri,

– poslovni prostor št. P02, na naslovu Tugomerje-
va 2, ob 11.20,

– poslovni prostor št. 15, na naslovu Grabloviče-
va 52, ob 11.40,

– poslovni prostor št. 14, na naslovu Grabloviče-
va 52, ob 12. uri,

– poslovni prostor št. 12, na naslovu Grabloviče-
va 54, ob 12.20,

– poslovni prostor št. 13, na naslovu Grabloviče-
va 54, ob 12.40,

– poslovni prostor št. 8, na naslovu Grabloviče-
va 58, ob 13. uri,

– poslovni prostor št. 9, na naslovu Grabloviče-
va 58, ob 13.20,

– poslovni prostor št. 4, na naslovu Grabloviče-
va 62, ob 13.40,

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Beethovno-
va 4, ob 14. uri,

– poslovni prostor št. na naslovu Gosposvetska 
cesta 4 ob 14.20.

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

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb).

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

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

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

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

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o nepremičnininah, informacije za 
ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na 
Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini 
Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.an-
zur@ljubljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topo-
lovec, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.si-
ker@ljubljana.si.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

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

no–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
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10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-2451/13

Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje 
z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Ko-
mendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, matična številka: 
2182254000 (v nadaljnjem besedilu: zastavni upnik) 
zaradi poplačila terjatev zastavnega upnika do druž-
be Candor komunikacije d.o.o., Ljub ljanska cesta 3D, 
1241 Kamnik, matična številka: 2129795000 (v nadalj-
njem besedilu: zastavni dolžnik) z uveljavitvijo zastav-
ne pravice na poslovnem deležu zastavnega dolžnika 
(zastavitelja) v družbi Poslovna cona Komenda, druž-
ba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Poslovna 
cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda 
(v nadaljnjem besedilu: PC Komenda d.o.o.), ki znaša 
nominalno 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76 % 
poslovni delež v družbi PC Komenda d.o.o., na podlagi 
določil pogodbe o posojilu št. 001/2010 z dne 1. 1. 2010, 
aneksa št. 3, k Pogodbi o posojilu št. 001/2010, z dne 
17. 1. 2011 in določil pogodbe št. 002/2011, sklenjene 
v notarskem zapisu opr. št. SV 84/2011 z dne 14. 2. 
2011, ter določil 167. člena in 191. člena Stvarnoprav-
nega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in nasl. – SPZ) 
razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovnega deleža v družbi 

Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje 
z nepremičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje 
pri Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, 

ki znaša nominalno 2.393.844,43 EUR, 
kar predstavlja 11,76 % poslovni delež v družbi PC 

Komenda d.o.o.
I. Dejstva in okoliščine prodaje poslovnega deleža
Zastavni upnik ima v zavarovanje svojih terjatev do 

zastavnega dolžnika v skupni višini 3.362.543,59 EUR 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31. 12. 2012 dalje 
do plačila, na podlagi:

– pogodbe o posojilu št. 001/2010 z dne 1. 1. 2010 
in aneksa št. 3, k navedeni pogodbi z dne 17. 1. 2011 ter

– pogodbe št. 002/2011, z dne 14. 2. 2011, skle-
njene v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 84/2011, 
zastavno pravico na poslovnem deležu zastavnega dol-
žnika v družbi PC Komenda d.o.o. v nominalni višini 
2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76 % poslovni 
delež v osnovnem kapitalu te družbe. Zastavna pravica 
zastavnega upnika na podlagi pogodbe št. 002/2011, 
z dne 14. 2. 2011, sklenjene v obliki notarskega zapisa 
opr. št. SV 84/2011, je vpisana v sodnem registru.

Zaradi neplačila zavarovanih terjatev zastavne-
ga upnika ob njihovi zapadlosti je Okrajno sodišče 
v Ljub ljani na predlog zastavnega upnika dne 25. 1. 
2013, izdalo sklep o izvršbi opr. št. VL 10271/2013, 
s katerim je dolžniku naložilo plačilo terjatev v višini 
3.362.543,59 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 

31. 12. 2012 dalje do plačila. Navedeni sklep o izvršbi je 
postal pravnomočen dne 22. 2. 2013.

Zastavni dolžnik terjatev iz zgoraj navedenih po-
godb, ki so zapadle v plačilo z dnem 31. 12. 2012, ni po-
ravnal. Zastavni upnik je zastavnega dolžnika z dopisom 
z dne 24. 4. 2013 obvestil, da bo po preteku 8-dnevnega 
roka iz 167. člena SPZ zaradi neporavnanih zapadlih 
terjatev pričel s postopkom izvensodne prodaje poslov-
nega deleža na javni dražbi.

Prav tako je zastavni upnik o javni dražbi z dopisom 
z dne 24. 4. 2013 obvestil preostale družbenike (ime-
tnike poslovnih deležev) v družbi PC Komenda d.o.o., 
ki imajo na podlagi določila četrtega odstavka 481. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 42/06 in nasl. – ZGD-1) predkupno pravico na po-
slovnem deležu, ki je predmet prodaje.

II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni delež v družbi Po-

slovna cona Komenda, družba za upravljanje z ne-
premičninami, d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komen-
di, Pod jelšami 1, 1218 Komenda, matična številka: 
2182254000 v nominalni višini 2.393.844,43 EUR, 
kar predstavlja 11,76 % osnovnega kapitala družbe, ka-
terega imetnik je zastavni dolžnik. Na javni dražbi se 
prodaja celoten bremen prost poslovni delež.

III. Izklicna cena: izklicna cena za poslovni delež, ki 
je predmet prodaje na javni dražbi je 833.000,00 EUR.

IV. Pravila javne dražbe in pogoji prodaje
1. Dražbo vodi zastavni upnik oziroma njegov poo-

blaščenec v slovenskem jeziku. Dražba se začne z izkli-
cem začetne izklicne cene. Dražitelji sprejmejo izklicano 
ceno z besedo: «sprejmem« in navedbo imena oziroma 
firme dražitelja. V primeru, da eden ali več dražiteljev 
sprejme/jo začetno izklicno ceno, se dražba nadaljuje 
na način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče 
novo ceno, ki je za 10.000 EUR višja od prejšnje izklicne 
cene, kar se nadaljuje dokler v zadnjem koraku noben 
dražitelj tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme izklicne 
cene. Na dražbi je uspel dražitelj, ki je sprejel izklicno 
ceno v predzadnjem koraku. V primeru, da je v pred-
zadnjem koraku izklicno ceno sprejelo več dražiteljev, 
je uspel tisti, ki je izklicno ceno sprejel prvi. Če sta dva 
dražitelja sprejela izklicno ceno istočasno se med njima 
opravi žreb, na način, ki ga določi vodja dražbe.

2. V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne sprej-
me začetne izklicne cene za celoten poslovni delež, se 
dražba nadaljuje na način, da lahko dražitelji ponudijo 
nižjo ali višjo ceno od začetne izklicne cene, pri čemer 
lahko podajo svoje ponudbe le za celoten poslovni de-
lež. Dražitelji s svojimi ponudbami razen cene ne morejo 
spreminjati nobenih drugih pogojev dražbe. Ponudbe 
se podajajo ustno z navedbo cene za predmetni po-
slovni delež. Dražba se za ponujeni poslovni delež, za 
katerega je bila s strani dražitelja podana ponudba po 
najvišji ceni, zaključi, ko ni podana ugodnejša ponudba 
niti po tem, ko voditelj dražbe poda tri pozive za poda-
jo ugodnejših ponudb in ko vodja dražbe poda izjavo, 
da sprejema ponudbo najugodnejšega dražitelja. Vod-
ja dražbe ni dolžan sprejeti nobene ponudbe in lahko 
dražbo zaključi brez sprejema ponudb. Kot najugodnejši 
ponudnik se bo štel dražitelj, ki bo za poslovni delež, ki 
je predmet ponudbe, ponudil najvišjo ceno. V primeru, 
da so ponudbe enake, je najugodnejši dražitelj tisti, ki je 
prvi podal tako ponudbo.

3. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične 
in pravne osebe, ki najkasneje do 21. 5. 2013 na fiduci-
arni račun pri odvetniku Danilu Grilj, Železna cesta 8a, 
Ljub ljana št.: IBAN SI56 6100 0000 1505 981, odprt 
pri Delavski hranilnici d.d., Ljub ljana, vplačajo varščino 
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v višini 30.000,00 EUR in ki najkasneje do 16. ure dne 
21. 5. 2013 predložijo zastavnemu upniku v zaprti pi-
semski ovojnici na naslovu Pod jelšami 1, 1218 Komen-
da, Slovenija, s pripisom Javna dražba – zaupno, Ne 
odpiraj, potrdilo o vplačilu varščine in kontaktne podatke 
kontaktne osebe (naslov, telefon, faks, email) ter podat-
ke o računu za vračilo varščine. Zastavni upnik lahko 
sodeluje na javni dražbi brez plačila varščine.

4. Če ponudnik, ki je na javni dražbi uspel, ne sklene 
pogodbe v skladu s temi pravili, varščina zapade v korist 
zastavnega upnika (varščina se ponudniku ne vrne).

5. Ponudnikom, ki na dražbi niso uspeli, se vpla-
čana varščina brezobrestno vrne tretji delovni dan po 
končani javni dražbi pod pogojem, da so zastavnemu 
upniku predložili pisno izjavo z navedbo računa, na 
katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna 
izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne 
tretji delavni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, 
na katerega naj se vrne varščina.

6. Pogodba o prodaji poslovnega deleža se sklene 
takoj po končani javni dražbi s sledečimi bistvenimi se-
stavinami pogodbe:

i) predmet: poslovni delež v družbi Poslovna cona 
Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, 
d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 
1218 Komenda, matična številka: 2182254000 v no-
minalni višini 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76 
odstotkov osnovnega kapitala družbe, katerega imetnik 
je zastavni dolžnik;

ii) cena: najvišja cena dražitelja, sprejeta s strani 
vodje dražbe v skladu s točko IV/2 pravil javne dražbe;

iii) poravnava kupnine,
iv) varščina: varščina iz točke IV/3 pravil javne draž-

be se šteje kot ara in se všteje v kupnino;
v) stroški in davki: vse stroške in davke, povezane 

s sklenitvijo pogodbe o prodaji deleža plača kupec;
vi) poslovni delež se kupuje po načelu »videno-ku-

pljeno«,
vii) izbris zastavne pravice zastavnega upnika: po 

izpolnitvi odložnih pogojev iz točke 7. in 8. teh pravil.
7. Pogodba o prodaji poslovnega deleža se skle-

pa pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če predkupni 
upravičenci na poslovnem deležu ne uveljavljajo pred-
kupne pravice v zakonsko določenem roku oziroma se 
uveljavljanju predkupne pravice odpovejo pred iztekom 
tega roka.

8. Če je transakcijo treba priglasiti Uradu RS za 
varstvo konkurence, se pogodba o prodaji poslovnega 
deleža sklepa pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če 
Agencija RS za varstvo konkurence izda odločbo, s ka-
tero ugotovi, da prodaja poslovnega deleža kot koncen-
tracija ni podrejena določbam Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in 
nasl. – ZPOmK-1) (drugi odstavek 46. člena ZPOmK-1) 
ali da je prodaja poslovnega deleža kot koncentracija 
skladna s pravili konkurence (tretji odstavek 46. člena 
ZPOmK-1 oziroma prva alineja prvega odstavka 50. čle-
na ZPOmK-1).

9. Kupnino za poslovni delež v družbi Poslovna 
cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami, 
d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod jelšami 1, 
1218 Komenda, matična številka: 2182254000 v no-
minalni višini 2.393.844,43 EUR, kar predstavlja 11,76 
odstotkov osnovnega kapitala družbe, katerega imetnik 

je zastavni dolžnik, je mogoče poravnati tako s plačilom 
denarnih sredstev na transakcijski račun prodajalca kot 
tudi na vse druge dopustne načine poravnave obvezno-
sti (pobot, asignacija, verižna kompenzacija …).

10. Pravočasna poravnava kupnine je bistvena se-
stavina pogodbe. V primeru, da kupec zamudi s po-
ravnavo kupnine, se šteje pogodba za razvezano in 
zastavni upnik obdrži aro.

11. Obvestitev poslovodje družbe o prenosu po-
slovnega deleža: takoj po sklenitvi pogodbe in izpolnitvi 
odložnih pogojev iz točke 7. in 8. teh pravil pogodbeni 
stranki obvestita poslovodjo družbe o prenosu poslov-
nega deleža in s čimer zastavni upnik izkaže pridobitev.

12. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe 
izkazati identiteto na sledeči način: pravne osebe s se-
dežem v RS z izpiskom iz sodnega/poslovnega registra; 
tuje pravne osebe z overjenim in apostiliranim prevo-
dom izpiska iz sodnega/poslovnega registra svojega 
sedeža, ki ni starejši od 8 dni; fizične osebe z veljavnim 
osebnim dokumentom; v primeru, da dražitelja na javni 
dražbi zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni zakoniti 
zastopnik oziroma oseba, ki je kot pooblaščena vpisana 
v sodni/poslovni register, mora zastopnik oziroma poo-
blaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja, 
ki mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe 
o prodaji poslovnega deleža, ki je predmet dražbe. Po-
oblastilo mora biti podano v obliki notarskega zapisa.

13. Dražitelji in njihovi zakoniti zastopniki oziroma 
pooblaščenci sami nosijo stroške udeležbe javne dražbe 
in vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na 
uspeh na javni dražbi.

V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba za prodajo predmetnega poslovnega 

deleža bo dne 27. 5. 2013, ob 10. uri, v prostorih družbe 
Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z ne-
premičninami, d.o.o., na naslovu Poslovna cona Žeje pri 
Komendi, Pod jelšami 1, 1218 Komenda.

VI. Pravica do preklica: zastavni upnik si pridržuje 
pravico javno dražbo kadarkoli in iz kateregakoli razloga 
preklicati, kar lahko stori do začetka javne dražbe ali pa 
že potekajočo dražbo kadarkoli prekiniti in dražitelji iz 
tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov 
zoper zastavnega upnika, odškodninska odgovornost 
zastavnega upnika pa je izključena. Zastavni upnik pre-
kliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe, ki je 
objavljen na enak način kot objava javne dražbe. Če 
zastavni upnik prekliče dražbo po 23. 5. 2013, preklica 
ni dolžan objaviti ampak o preklicu javne dražbe obvesti 
neposredno dražitelje, ki so na račun zastavnega upnika 
vplačali varščino. V primeru preklica javne dražbe za-
stavni upnik morebitno vplačano varščino brezobrestno 
vrne vsakemu posameznemu dražitelju tretji delovni dan 
po preklicu javne dražbe pod pogojem, da je dražitelj 
zastavnemu upniku predložil pisno izjavo z navedbo ra-
čuna, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se 
pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varšči-
na vrne tretji delavni dan po predložitvi izjave z navedbo 
računa, na katerega naj se vrne varščina.

VII. Pravo in pristojnost: za ta razpis, postopke 
vezane na ta razpis, javno dražbo in pogodbo o prodaji 
poslovnega deleža se uporablja slovensko pravo. V pri-
meru kakršnihkoli sporov je izključno pristojno sodišče 
v Ljub ljani.

PC Komenda d.o.o.
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Št. 615/2013 Ob-2453/13

Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javne-
ga zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, 
št. 16/97, in sklepa župana št. 014-9/2013 z dne 22. 4. 
2013, župan Mestne občine Koper objavlja razpis za 
imenovanje

direktorja javnega zavoda Gasilska brigada Ko-
per.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih 
z delovno pravno zakonodajo, izpolnjevati še sledeče 
pogoje:

– najmanj višja izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali 

vodstvenih delih, če ima kandidat VII. stopnjo izobrazbe 
oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih ali 
vodstvenih delih, če ima kandidat VI. stopnjo izobrazbe,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat traja štiri leta.
Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti dokazi-

la o izpolnjevanju splošnih pogojev, kratek življenje-
pis z opisom delovnih izkušenj, dokazilo o izobrazbi 
in predlog progama delovanja in razvoja zavoda.

Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
pogojev kandidat pošlje v roku 8 dni od dneva objave 
razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Župan, Verdi-
jeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom »Raz-
pis-direktor GB Koper – Ne odpirati.«

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko pred-
videnem roku.

Mestna občina Koper

 Ob-2454/13

Svet zavoda Osnovne šole Srečka Kosovela Se-
žana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, na podlagi 34. 
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa 
Sveta zavoda z dne 11. 4. 2013 razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2013.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni 
v kazenskem postopku pošljite v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Srečka 

Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Srečka Kosovela Sežana

 Ob-2478/13

Svet zavoda Knjižnice Lenart na podlagi sklepa 
z dne, 17. 4. 2013 v skladu z Zakonom o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91 z dopolnili) in Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Lenart (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 22/07) objavlja prosto delovno mesto

direktorja/direktorice javnega zavoda Knjižnica 
Lenart.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja 
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne po-
goje, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Lenart, ki so:

1. ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
2. ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske 

stroke,
3. aktivno obvlada slovenski jezik,
4. obvlada vsaj en tuji svetovni jezik in o tem predlo-

ži ustrezno potrdilo.
Izbrani kandidat za direktorja si lahko strokovni iz-

pit iz bibliotekarstva pridobi najkasneje v enem letu po 
imenovanju.

Kandidati za direktorja so dolžni k vlogi priložiti 
življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev in program poslovnega in 
programskega razvoja knjižnice za mandatno obdobje. 
Priložiti je potrebno izjave, da kandidat ni pravnomočno 
obsojen in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 18. 9. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev in program zavoda pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Knjižnica Lenart, Niko-
va ulica 9, 2230 Lenart, z oznako »Prijava na razpis za 
direktorja«.

Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se 
lahko njegovi osebni podatki javno obravnavajo na seji 
občinskega sveta, če je izbran in se zanj zaprosi za so-
glasje oziroma mnenje k imenovanju.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri kandida-
ta/kandidatke.

Svet zavoda Knjižnica Lenart

 Ob-2486/13

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91 in 8/96) in 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 20/11) Svet 
Ekonomske šole Ljub ljana razpisuje delovno mesto

Razpisi delovnih mest
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ravnatelja/ravnateljice Ekonomske šole Ljub-
ljana.

Kandidat/ka mora za imenovanje za ravnatelja/rav-
nateljico izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 20/11), 
in sicer:

– imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po štu-
dijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, 
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– izpolnjevati mora druge pogoje za učitelja ali za 
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal/a 
funkcijo ravnatelja/ice,

– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji 
in izobraževanju,

– imeti mora naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
najmanj 5 let naziv mentor,

– imeti mora opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vode-

nja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis (CV 
Europass).

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let 
s pričetkom dela z dnem 1. 9. 2013.

Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, in sicer:

– fotokopijo dokazila o izobrazbi, nazivu, opravlje-
nem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem iz-
pitu,

– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju,

– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga 
izda Ministrstvo za pravosodje in ni starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče 
in ni starejše od 30 dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Ekonomska šola Ljub ljana, Prešernova 6, 1000 Ljub-
ljana, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravna-
teljico”.

Kandidat/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju pre-
jeli v zakonitem roku.

Svet Ekonomske šole Ljub ljana

Št. 100-3/2013-25 Ob-2488/13

Na podlagi sklepa sveta zavoda II. osnovne šole 
Žalec z dne 27. 3. 2013 in 23. 4. 2013, Svet zavoda II. 
osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 101/07, 36/08, 22/09, 58/09, 16/10, 
20/11, 40/12).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let, delovno raz-
merje se bo sklenilo za določen čas trajanja mandata.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, o nazivu, potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 

se preganja po uradni dolžnost, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, in potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne 
sme biti starejše od 30 dni) s kratkim življenjepisom, 
z navedbo delovnih izkušenj in s programom vodenja 
zavoda pošljite v 8 dneh na naslov: Svet zavoda II. 
osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, s pripisom 
»Za razpis ravnatelja«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda II. osnovne šole Žalec

Št. 91/2013 Ob-2490/13

Svet zavoda Osnovne šole Dragotina Ketteja, Žu-
pančičeva ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi skle-
pa redne seje Sveta zavoda razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2013.
Izbrani kandidat/izbrana kandidatka bo imenovan/a 

za dobo 5 let.
Kandidati/kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne 

prijave z dokazili o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 

postopku.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dragotina 
Ketteja, Župančičeva ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica, s pri-
pisom Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži 
tudi kratek življenjepis.

Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Dragotina Ketteja, 
Ilirska Bistrica

Št. 418 Ob-2515/13

Na podlagi Sklepa o preoblikovanju Ortoped-
ske bolnišnice Valdoltra v javni zdravstveni zavod 
(št. 022-03/93-3/13-8 z dne 9. 9. 1993 in spremem-
be in dopolnitve št. 022-03/97-15 z dne 29. 5. 1997, 
št. 01403-61/2006/4 z dne 4. 4. 2006, št. 01403-21/2009/4 
z dne 13. 1. 2009 in št. 01403-14/2013/4 z dne 16. 4. 
2013) Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra ob-
javlja javni razpis za

direktorja zavoda (m/ž).
Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kandi-

dati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridoblje-

na po študijskih programih najmanj druge stopnje, ozi-
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roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– opravljena specializacija iz področja dejavnosti 
bolnišnice,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in ustrezna or-
ganizacijska ter upravljavska znanja.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenova-
na za 4-letno mandatno dobo.

Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju po-
gojev ter programe dela in razvoja zavoda naj kandida-
ti/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavljenem razpisu 
na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska 
cesta 31, 6280 Ankaran. Pisemsko ovojnico naj označijo 
z oznako »za razpis direktorja zavoda«.

Kandidate/kandidatke bomo o izbiri obvestili 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra
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Št. 478-81/2013/1 Ob-2477/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve 
in javno upravo, Ljub ljana, Štefanova ulica 2 (v nadalje-
vanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) vabi zainteresirane ponudnike 
k oddaji informativnih ponudb za najem poslovnih pro-
storov za potrebe Policijske uprave Koper.

Na območju Mestne občine Koper iščemo poslov-
ne prostore v okvirni površini 1400 m2, in sicer pisarni-
ške prostore v okvirni površini 1000 m2 za 95 delovnih 
mest in pomožne prostore (arhivske prostore, večna-
menski prostor, dežurni prostor ter površine namenjene 
sistemskim prostorom, sanitarije in drugim pomožnim 
prostorom) v okvirni površini 400 m2. Prostori naj bodo 
smiselno zaključena celota. V okviru lokacije je potrebno 
zagotoviti 53 parkirnih ali garažnih mest.

Podrobnejše informacije v zvezi z najemom 
poslovnih prostorov dobite pri Marku Kastelicu, 
tel. 05/61-31-301 ali 051/652-607.

Informativne ponudbe morajo prispeti na naslov: 
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Urad za 
logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana, najkasneje 
do petka, 20. 5. 2013 do 12. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve
in javno upravo

Št. 6100-0003/2013-201 Ob-2479/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. 
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/2012-
ZUJF) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture 
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni 
list RS, št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje programov in projektov na 

področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za 
leto 2013

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, jav-
no poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so 
v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, do-

moznansko in zgodovinsko vsebino.
3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi 

ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajo glasil 
oziroma z muzejsko dejavnostjo, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izva-
jajo dejavnost na območju občine, ne glede na sedež, če 

je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane 
Občine Ravne na Koroškem,

– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-
bah z Občino Ravne na Koroškem,

– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na 
področju izdajateljske dejavnosti oziroma muzejske de-
javnosti,

– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upra-
vljanjem muzejskih zbirk,

– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in dru-
ge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno ure-
sničitev zastavljenega programa,

– za prijavljen program imajo izdelano natančno 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen naj-
manj 50 % delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov 
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,

– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobe-
nem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri 
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 2.044 € za sofinanciranje 
izdaje glasila ter 5.824 € za sofinanciranje muzejske 
dejavnosti.

6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlagani-
mi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost 
in medijska odmevnost programa.

7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo 
opravljena na osnovi kriterijev za izvedbo programov, 
določenih v predmetu tega poziva.

8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev in ocenitev posameznega programa v skladu s kri-
teriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila 
komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala 
županu višino sofinanciranja.

9. Dodeljena sredstva za posamezni program 
mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2013, 
na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.

10. Razpisni rok: javni poziv se začne 3. 5. 2013 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2013.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delavni dan, od 
dneva objave tega poziva, do razdelitve sredstev.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine, http://www.ravne.si.

Druge objave
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11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak pro-
gram poslati v ločeni kuverti in za vsak program predlo-
žiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pri-
pisom »Ponudba Ne odpiraj« »Javni poziv – Kultura 
2013«, na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik 
bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sred-
stev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posamezne-
ga predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu pro-
gramu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 6100-0002/2013-201 Ob-2480/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. 
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 39/99 in naslednji) in Pravilnika o sofinanciranju 
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne 
na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina 
Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov  

v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov 
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kul-
turnih objektov, ki so v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih 

objektov
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki 

imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristi-
jo za javne namene in so namenjeni izvajanju kulturnih 
dejavnosti, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-

bah z Občino Ravne na Koroškem,

– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrže-
vanja kulturnih objektov,

– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge 
tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih 
programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene ci-
lje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju kul-

turnih dejavnosti.
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja 

javni interes.
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne 

cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdr-
ževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem.

– Izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov 
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje 
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane 
rezultate.

– Priložena so dokazila o deležu zagotovljenih dru-
gih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministr-
stvo za kulturo, druge občine).

– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča 
izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim društvom.

Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta 
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za 
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih 
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na 
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 2.192 €.

6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 
najkasneje do 30. 11. 2013, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 3. 5. 2013 in 
traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2013.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, bo komisi-
ja obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posame-
znega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpo-
re predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji po-
polne vloge

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan, in 
na spletnih straneh naročnika, www.ravne.si od dneva 
objave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.
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V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pri-
pisom: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – kultura 
– vzdrževanje kulturnih objektov – 2013«, na naslov: 
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne 
na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 007-2/2011 Ob-2482/13

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, obja-
vlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Logatec za leto 2012, ki je priloga 
Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2012 (Loga-
ške novice, št. 1-2/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje so:
a) Nezazidano komunalno opremljeno stavbno ze-

mljišče, namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, 
parc. št. 375/375, 789/84, 789/85, 506/1, 510, 375/42, 
375/382, 375/66, 375/377, 502,8, 754/4, 375/418, 
754/20, 375/152, vse k.o. Dol. Logatec, v skupni izmeri 
cca 36000 m2.

Gradbene parcele se prodaja neporavnane in ko-
munalno opremljene do roba parcele. V ceni m2 zemlji-
šča so vključeni naslednji stroški komunalne opreme: 
kanalizacija, voda, javna razsvetljava, elektrika 3x35A in 
asfaltna cesta. Izklicna cena za komunalno opremljeno 
zemljišče je 65,00 EUR za m2 oziroma 78,00 EUR za m2 
z vključenim 20 % DDV. Komunalna oprema bo zagoto-
vljena v roku 1 leta od podpisa kupoprodajne pogodbe. 
Parcele je možno deliti in se prodajajo po delih – velikost 
delov bo določena na podlagi želja ponudnikov.

b) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku nase-
lja v Grčarevcu:

– parc. št. 151/21 travnik, v izmeri 741 m2,
– parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2 in travnik, 

v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2 in pašnik, 

v izmeri 601 m2,
– parc. št. 151/26 travnik, v izmeri 819 m2,
– parc. št. 151/27 travnik, v izmeri 772 m2,
– parc. št. 151/28 travnik, v izmeri 798 m2,
– parc. št. 151/29 travnik, v izmeri 777 m2,
– parc. št. 151/30 travnik, v izmeri 808 m2,
– parc. št. 151/31 travnik, v izmeri 968 m2, vse k.o. 

Grčarevec.

Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, ko-
munalno opremljene – strošek komunalne opreme ni 
vključen v ceno zemljišča.

Izklicna cena za stavbno zemljišče je 30,00 EUR 
za m2 oziroma 36,00 EUR za m2 z vključenim 20 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno – kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najbolj-

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadr-
žati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogod-
be ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na 
prvi poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bi-
stvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične ose-
be, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene, na 
podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za 
javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudni-
ku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim 
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 
20. 5. 2013, do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, ali 
na tel. 01/75-90-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 2013, ob 

11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 
Logatec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
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d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Občina Logatec

 Ob-2484/13

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/1, 42/12 in 24/13) in Letnega načrta razpo-
laganja občinskega stvarnega in finančnega premoženja 
za leto 2013, ki je priloga Odloka o proračunu Občine 
Pivka za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12 in 15/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last  

Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in shramba št. 28, v izmeri 

64.69 m2, Kolodvorska cesta 14b, 6257 Pivka, parc. 
št. 2501, k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-519-28

Izhodiščna cena: 48.500,00 EUR.
2.2. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2, 

Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o. 
Petelinje, ID oznaka: 2501-343-1

Izhodiščna cena: 44.640,00 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnin je urejeno.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne 

dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske ove-
ritve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa 
lastninske pravice, itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – 

kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremič-
nini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine 
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, 
je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša – ID znak nepremičnine,

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od obja-
vljene izhodiščne cene nepremičnine,

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo 
na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka, 
20. 5. 2013 do 14. ure. V primeru, da ponudba ne bo 
oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna ko-
misija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za 
nakup nepremičnine – Stanovanja« na naslov Občina 
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo: 
»Plačilo varščine za nakup nepremičnine«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v sredo, 22. 5. 2013 ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-

rega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem 
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zaintere-
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siranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postop-
ku javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo 
ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne 
dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 478-26/2013 Ob-2485/13

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode, ki jo zastopa župan Stanislav Žagar, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/12, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12) in 112. člena Statuta Občine 
Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Medvode

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564, ID št. 
za DDV: 20991517.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
Predmet prodaje so zemljišča:
– parc. št. 544 njiva, v izmeri 12013 m2, k.o. Zbilje, 

ID znak: 1971-544/0-0 (ID 1001018),
– parc. št. 541/2 njiva, v izmeri 2759 m2, k.o. Zbilje, 

ID znak: 1971-541/2-0 (ID 329182),
– parc. št. 541/3 neplodno 8961 m2, k.o. Zbilje, ID 

znak: 1971-541/3-0 (ID 1336939) in
– parc. št. 541/4 neplodno, v izmeri 2196 m2, k.o. 

Zbilje, ID znak: 1971-541/4-0 (ID 2175678).
Predmetna zemljišča se nahajajo v k.o. Zbilje, v za-

zidljivem stavbnem območju – območju urejanja PD12/1 
(LN) Jeprca v Občini Medvode, ki je v prostorskem planu 
opredeljeno za druga pro izvodna območja in se ureja 

z lokacijskim načrtom. Lokacijski načrt določa, da je 
območje namenjeno za manjše obrtno pro izvodne, tran-
sportne, storitvene, poslovne, komunalne, trgovske, go-
stinske ter druge dejavnosti – bodočo Poslovno obrtno 
cono Jeprca. Del območja obsega nekdanja gramozna 
jama, ki je bila sanirana z zemeljskim zasutjem. Pred-
metna zemljišča niso komunalno opremljena.

Podrobnejše informacije o pogojih gradnje so dolo-
čene v občinskem lokacijskem načrtu za območje ure-
janja PD 12/1 Jeprca in lokacijski informaciji za gradnjo 
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali 
objektih.

3. Pogoji prodaje:
a) Nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše 

reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Prednost pri prodaji bo imel tisti ponudnik, ki bo 

kupil nepremičnine kot celoto.
c) Izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v 15 dneh po končani izbiri najugodnejšega 
ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od 
ponudbe odstopil in ima Občina Medvode pravico zadr-
žati vplačano varščino.

d) Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh 
stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in 
posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih 
nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi.

e) Plačilo kupnine v roku 90 dni od sklenitve pogod-
be je bistvena sestavina pravnega posla.

f) Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še davek na dodano vrednost, ki bo odmerjen na podlagi 
sklenjene prodajne pogodbe, ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

4. Varščina:
a) Ponudnik mora plačati varščino v višini 

10.000,00 EUR, na transakcijski račun Občine Medvo-
de, številka 01271 – 0100000594, z navedbo »Plačilo 
varščine - Javno zbiranje ponudb« in kodo namena 
plačila ADVA.

b) Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

c) Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, prodajalec obdrži varščino.

5. Ponudba:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

b) ponujeno ceno;
c) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 

fizično osebo);
d) izpisek iz sodnega registra ali poslovnega regi-

stra za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne 
sme biti starejši 3 mesecev;

e) izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
f) potrdilo o plačani varščini;
g) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 45 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
Ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali po-

slati s priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti kuverti, 
s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnin Jeprca – Ne odpiraj!«, do vključno 27. 5. 2013, do 
9. ure, na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode.
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V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upo-
števala.

Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, 
ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki 
bo prispela po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) 
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija 
izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne glede 
na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni 
do odpiranja ponudb.

Ponudba veže ponudnika 45 dni od dneva, ko po-
teče rok za oddajo ponudb in do takrat od nje ne more 
odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.

6. Dodatne informacije: dodatne informacije o po-
gojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah (lokacijska informacija, Od-
lok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja 
PD 12/1 Jeprca) dobijo interesenti na Občini Medvode, 
Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali tel. 01/361-95-24, Katarina Snoj.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 

27. 5. 2013, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu organiza-
torja javnega zbiranja ponudb Občine Medvode, Cesta 
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi 
v 1. nadstropju.

b) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo. Merilo za izbor najugodnejše 
ponudbe je višina ponujene kupnine za m2. Najugodnejši 
ponudnik bo tisti, ki ponudi nakup nepremičnin kot celoto 
in katerega ponudba ne bo več kot 10 % nižja od naju-
godnejše ponudbe za m2.

c) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija s ponudniki opravila do-
datna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki 
naknadno povabljeni.

d) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

e) Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s so-
glasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

8. Drugi pogoji:
a) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 

ponudbe in kandidiranjem na javnem razpisu.
b) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet proda-

je, velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se 
bo obračunal glede na predložen projekt investitorja 
v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponu-
dnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno 
z veljavnim zazidalnim načrtom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi 
na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si.

Občina Medvode

Št. 167/2013 Ob-2491/13

Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj v Slov. gor., 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS, Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) in 
Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2013 (MUV, 

št 6/2013) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Šentilj objavlja

poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 
Šentilj v Slov. gor., matična številka 5884209, ID številka 
za DDV SI38253283.

2. Predmet prodaje je nepremičnina – poslovna 
stavba na naslovu Slovenska ulica 1, Šentilj (ZD Šen-
tilj), parc. št. 143/21, k.o. 564 – Šentilj v Slov. gor., ID 
903727, poslovna stavba, v izmeri 185 m2, št. stavbe 
190 in parc. št. 143/33, k.o. 564 – Šentilj v Slov. gor. ID 
6115827, dvorišče, v izmeri 600 m2 ter parc. št. 143/34, 
k.o. 564 – Šentilj v Slov. gor. ID 6115828, zelenica, 
v izmeri 489 m2. Poslovna stavba je trenutno zasedena 
z najemniki poslovnih prostorov. Stavba bo prazna pred-
vidoma do 31. 10. 2013.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov Občina Šentilj, transakcijski račun 
št. 01318-0100009155, z navedbo »Varščina za na-
kup poslovne stavbe – Slovenska ul. – javno zbiranje 
ponudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene 
ter natančno navedbo ponujene cene;

– Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
do 22. maja 2013 do 15. ure, v zaprti ovojnici na naslov 
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. gor., 
z oznako »Ponudba za nakup poslovne stavbe – Slo-
venska ul – Ne odpiraj«. Ponudbo lahko zainteresirani 
ponudniki dostavijo osebno v sprejemni pisarni ali s pri-
poročeno pošiljko na navedeni naslov. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja;

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino.

5. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto zna-
ša 320.000,00 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 
30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski 
račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, z navedbo 
»kupnina za poslovno stavbo«.

6. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

7. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

8. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

9. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo);
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– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;

– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

10. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudb za nakup lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek in četrtek od 9. do 10. ure in od 13. do 
15. ure, v sredo od 13. do 16. ure pri Renati Trajbar 
Kurbus, na tel. 02/650-62-04. Ogled je možen na pod-
lagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: rena-
ta.kurbus@sentilj.si.

10. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. maja 2013 
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šentilj.

Občina Šentilj

Št. 900-11/2013-94 Ob-2494/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Me-
stna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. šte-
vilka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, 
v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu Vodnikova cesta 13 
v Ljub ljani (pritličje), z ID oznako stavbe št. 1740-1287, 
parc. št. 1022, v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska 
dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno 
stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis 
lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knji-
go mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer 
se Mestna občina Ljub ljana obvezuje, da bo kupcu izda-
la zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. 
Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti 
drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega na-
črta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 79.650,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor, z ozna-

ko 13, z identifikacijsko številko 1772-1526-13, v eta-
ži 1, Nove Fužine 45, v skupni izmeri 22,15 m2, v stavbi 
stoječi na parc. št. 1624 in 1625, k.o.-Slape z ident. 
št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en 
prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina 
je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 

čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, 

v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pri-
tličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljub ljani, z ID 
1740-1287, parc. št. 548, v k.o. 1731-Udmat in v na-
ravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina 
v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na 
Zadružni 9 v Ljub ljani še ni vzpostavljena etažna lastni-
na, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu 
v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne 
lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljub ljana obvezu-
je, da bo kupcu izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih 
obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri 
izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 13.090,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor PO1, v iz-

meri 33,40 m2 v pritličju stavbe, na naslovu Malgajeva 
ulica 2, Ljub ljana z ID oznako št. 1740-1701-15, št. 
stavbe 1701, k.o. 1740 Spodnja Šiška. Zemljiško knjižno 
stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni 
zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 42.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«.
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa (ne velja za nepremičnino pod točko 2.3.).
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran 
za najugodnejšega ponudnika.

3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uvelja-
vitev predkupne pravice. 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 poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojni zemljiški knjigi.

3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega 
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojne-
ga sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana št.: 01261-0100000114, sklic 
na št. 000-431000.
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Plačana varščina se izbranemu ponudniku vraču-
na v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez 
obresti najkasneje v roku 30 dni od dneva izbire najugo-
dnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepre-
mičnine, 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 ponudbo 
z vsemi prilogami do vključno 20. 5. 2013. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporoče-
no po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj 
– Ponudba za nakup nepremičnine št.____ na naslo-
vu___________« na naslov: Mestna občina Ljub ljana, 
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Ljub ljana, Adamič-Lundro-
vo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 20. 8. 

2013.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše in-

formacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natanč-
nejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije 
za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini 
Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.an-
zur@ljubljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topo-
lovec, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.si-
ker@ljubljana.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

23. 5. 2013, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Mestne 
občine Ljub ljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljub ljana po na-
slednjem vrstnem redu:

– Vodnikova cesta 13 – ob 10. uri,
– Nove Fužine 45 – ob 10.20,
– Zadružna 9 – ob 10.40,
– Malgajeva ulica 2 – ob 11. uri.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 

ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, 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 zbiranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine 
Ljub ljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrni-
tve-objave/.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-2468/13

Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 
Bled, na podlagi sklepa v.d. direktorice z dne 2. 4. 2013, 
pogodbe o poslovnem najemu javne športno turistične 
infrastrukture z dne 19. 1. 2010 in dodatka k pogodbi 
o poslovnem najemu javne športno turistične infrastruk-
ture z dne 31. 12. 2012, oboje sklenjeno z Občino Bled, 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
34/13) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo dela nepremičnine v podnajem

1. Najemodajalec: Infrastruktura Bled d.o.o., Reči-
ška cesta 2, Bled, ki je kot najemnik zgoraj navedenih 
poslovnih prostorov s strani Občine Bled pooblaščena 
kot upravičeni najemodajalec.

2. Predmet podnajema
V podnajem se oddaja neopremljen poslovni pro-

stor po etažnem načrtu, v skupni izmeri 111,71 m² (bife, 
garderoba, skladišče, moški wc, ženski wc, wc za osebje 
in pripadajoča terasa) v Športni dvorani na Bledu, sto-
ječ na parcelni številki 77, k.o. Želeče. Prostor s teraso 
je namenjen za gostinsko dejavnost – bife s ponudbo 
pijače.

Za poslovni prostor bo sklenjena podnajemna po-
godba.

3. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina je 
določena na podlagi cenitve sodnega izvedenca in ce-
nilca gradbene stroke Danila Klinarja z dne 13. 8. 2012 
in znaša 8,00 EUR/kvadratni meter.

4. Pogoji podnajema:
a) Predmet podnajema se oddaja za dobo 5 let, 

s predvidenim začetkom 15. 6. 2013, z možnostjo po-
daljšanja za nadaljnjih 5 let v skladu s Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 34/13).

b) Podnajemnik bo moral poleg najemnine plačevati 
obratovalne stroške (poraba električne energije, ogreva-
nje, voda, telefon, morebitno varovanje prostorov, komu-
nalne storitve, strošek upravljanja zgradbe …), stroške re-
dnega vzdrževanja predmeta najema, stroške nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in 
druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

c) Notranjo opremo za ureditev prostorov priskrbi 
podnajemnik na svoje stroške.

d) Podnajemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj 
v predmet podnajema niti ne pridobi nikakršnih pravic 
na predmetu najema iz tega naslova.

e) Podnajemnik bo moral za vse obdobje podna-
jema zagotavljati kakovostno in raznovrstno ponudbo 
pijače.

f) Podnajemnik bo moral zagotoviti obratovalni čas 
skladno z občinskim odlokom o obratovalnih časih.

5. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
a) Oddaja nepremičnine v podnajem se bo opravila 

z javnim zbiranjem pisnih ponudb.
b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe in 

samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji. 
Ponudba mora obsegati:

– podatke o ponudniku: firma, naslov, matična šte-
vilka, davčna številka, številka TRR in naziv poslovne 
banke, fizične osebe: potrdilo o vpisu pravne osebe 
v Poslovni register RS, ki ne sme biti starejše od 1 me-
seca; aktualni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od 1 meseca;
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– potrdilo DURS, da ima oseba poravnane davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve;

– podpisano izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji 
razpisa oziroma javnega zbiranja ponudb;

– izpolnjeno referenčno listo s podpisanimi refe-
rencami;

– izkaz o vsaj treh letih delovnih izkušenj na podro-
čju gostinstva;

– opis dosedanje dejavnosti;
– znesek ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja 

od izhodiščne najemnine, in plačilne pogoje;
– program izvajanja gostinske dejavnosti v najetih 

prostorih skladno s pogoji te objave;
– potrdilo, da kandidat ne dolguje Občini Bled in 

podjetju Infrastruktura Bled d.o.o.;
– potrdilo, da zadnjih 6 mesecev ni imel blokirane-

ga TRR;
– izjavo o nekaznovanosti.
c) Poslovni prostor se oddaja po načelu »videno – 

najeto«. Najemodajalec ne daje nobenih poroštev glede 
kakovosti poslovnega prostora ali stvarnih napak.

d) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo iz-
dan v treh dneh po odpiranju pisnih ponudb.

e) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti podna-
jemno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa 
o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugo-
dnejši ponudnik ne sklene podnajemne pogodbe v prej 
navedenem roku, se šteje, da je odstopil od sklenitve 
pravnega posla.

f) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje pravico, da 
z nobenim od ponudnikov ne sklene podnajemne po-
godbe, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti po-
stopek do sklenitve pravnega posla ustavi. Infrastruktura 
Bled d.o.o. ponudnikom ne priznava nikakršnih stroškov 
s pripravo pisne ponudbe.

g) Podpisana pisna ponudba s prilogami mora pri-
speti v zaprti in pravilno označeni kuverti do vključno 
dne 20. 5. 2013, do 12. ure, na naslov: Infrastruktura 
Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled; na sprednji 
strani kuverte naj bo navedeno: »Javni razpis za pod-
najem poslovnega prostora v Športni dvorani Bled. Ne 
odpiraj!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden 
naziv in naslov ponudnika.

h) Ponudba mora veljati vsaj še 60 dni od dneva 
javnega odpiranja ponudb.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Javno odpiranje zbranih pisnih ponudb bo pote-

kalo dne 20. 5. 2013, z začetkom ob 14. uri, na sedežu 
Infrastrukture Bled d.o.o. Upoštevane bodo le pravoča-
sno prispele in popolne pisne ponudbe.

b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

c) Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala 
komisija najemodajalca, ki bo vse ponudnike obvestila 
o izboru v treh delovnih dneh od dneva javnega odpira-
nja ponudb.

d) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
višina ponujene najemnine. V primeru dveh ali več ena-
kovrednih ponudb z enako najvišjo najemnino bodo 
s ponudniki opravljena pogajanja, na podlagi katerih 
bo izbran ponudnik, ki bo na pogajanjih ponudil najvišjo 
najemnino.

7. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s podnaje-
mom, ogledom predmeta podnajema in druge infor-
macije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu 
Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled, pri Bo-

janu Žerovcu, na tel. 04/578-05-34 ali elektronski naslov: 
bojan.zerovec@infrastruktura-bled.si, vsak delovni dan, 
od 8. do 10. ure.

Infrastruktura Bled d.o.o.

 Ob-2474/13

Krajevna skupnost Dobliče, Dobliče 999, 8340 Čr-
nomelj, matična št: 5026628, na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12) in Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremič-
nim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 
2013 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Krajevna skupnost Dobliče, Dobliče 999, 8340 
Črnomelj, matična št: 5026628, davčna št: 22656308, 
tel. 031/707-739 Igor Mavrin, e-naslov: polonca.ba-
hor@gmail.com.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem KS Dobliče (v nadaljevanju: pristojna ko-
misija).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja nasle-

dnjega stvarnega premoženja: nepremičnine parc. št. * 
81/0 in parc. št. 290/2, obe k.o. 1540 Dobliče, vključno 
z objektom šola v Dobličah, na naslovu Dobliče 36, 8340 
Črnomelj.

Izhodiščna cena je 10.400,00 EUR.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača stro-

šek cenitve nepremičnin in priprave prodajne pogodbe. 
Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in notarsko 
overitev pogodbe plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu 

videno – kupljeno. Nepremičnine se odprodajo skupaj 
kot celota. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, 
da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepre-
mičnin, ki jih kupuje in iz navedenega naslova napram 
prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih 
zahtevkov.

3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponu-
dnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno 
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, 
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Odpiranje po-
nudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudni-
ka bo opravila pristojna komisija, ki bo po zaključku 
postopka predlagala zastopniku KS Dobliče izbor naj-
ugodnejšega ponudnika, ki bo v nadaljevanju odločil 
o pravnem poslu in sklenil pravni posel z najugodnejšim 
ponudnikom.

3.3 Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena se-
stavina prodajne pogodbe. V primeru zamude plačila 
kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva za-
padlosti plačila kupnine do dne plačila. Če najugodnejši 
ponudnik v roku, ki je določen, ne sklene pogodbe in je 
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali 
kupnine ne plača v roku, ima prodajalec pravico odsto-
piti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo 
brez dodatnega roka za izpolnitev obveznosti in zadržati 
plačno varščino.
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4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne 
ponudbe

4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne 
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU, fi-
zične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države 
članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s se-
dežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, ki 
jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira 
Državni zbor RS.

4.2 Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe pla-
čati varščino v višini 10 % izhodiščne vrednosti nepremič-
nin. Varščina se plača na podračun KS Dobliče pri UJP 
Novo mesto, št. 01217-6450789859, z navedbo »Varšči-
na za nakup nepremičnin«. Potrdilo oziroma kopija potrdi-
la o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj 
bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. 
Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponu-
dniku – kupcu brezobrestno všteje v kupnino, neizbranim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po 
izboru najugodnejšega po nudnika.

4.3 Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 

sodnega registra in samostojni podjetniki izpis iz poslov-
nega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične 
osebe potrdilo o državljanstvu,

– fizične osebe in samostojni podjetniki posame-
zniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime 
in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno 
številko, številko transakcijskega računa in priložiti foto-
kopijo osebnega dokumenta,

– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje 
podatke: Naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, 
številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega 
zastopnika in podpisnika pogodbe,

– navedbo nepremičnin, ki so predmet javnega zbi-
ranja ponudb,

– ponujeno ceno, pri čemer ponujena cena (brez 
davščin), ne sme biti nižja od izhodiščne cene,

– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– original dokazilo oziroma potrdilo o plačani var-

ščini
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 

v zaprtih ovojnicah na naslov Krajevna skupnost Do-
bliče, Dobliče 999, 8340 Črnomelj, do dne 20. 5. 2013, 
do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za 
nakup nepremičnin, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.

5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje.

5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upošte-
vane.

5.4 Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponu-
dnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno 
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, 
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj 
na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih po-
nudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika oziro-
ma da je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudnikov ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje 
prodaje, lahko v roku 5 dni a) pozove vse ponudnike 
k oddaji nove ponudbe; b) opravi z najugodnejšimi po-
nudniki dodatna pogajanja ali c) opravi med ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki 
so jo v ponudbi navedli najugodnejši ponudniki.

5.6 Komisija lahko s soglasjem zastopnika krajevne 
skupnosti ali županje začeti postopek ustavi kadarkoli do 

sklenitve pravnega posla. Objava tega javnega razpisa 
ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudni-
kom sklenil prodajno pogodbo po tem razpisu pri čemer 
se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. 
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgo-
vornosti do sklenitve pravnega posla prekine ali ustavi 
postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom brezobre-
stno povrne že plačana varščina.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.

5.8. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, po-
nudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravoča-
sna ponudba) ali pravočasne ali nepopolne ponudbe, 
pristojna komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v na-
sprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo 
plačana varščina.

5.9. Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po 
datumu odpiranja ponudb.

5.10. Stroške overitve zemljiško knjižnega dovolila 
krije prodajalec. Davek na promet nepremičnin, stroške 
vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo in more-
bitne druge stroške v zvezi z realizacijo pravnega posla 
krije kupec nepremičnine.

5.11. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine 
v last in posest z dnem vknjižbe lastninske pravice 
v zemljiško knjigo. Vknjižbo lastninske pravice v zemlji-
ško knjigo, ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine, 
bo predlagal prodajalec. Zemljiško knjižno dovolilo za 
vknjižbo lastninske pravice v korist kupca bo s strani 
prodajalca izstavljeno po plačilu celotne kupnine.

6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo 
moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, lahko 
prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe vendar ne 
več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. V na-
sprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil 
in ima Krajevna skupnost Dobliče pravico zadržati vpla-
čano varščino.

7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupni-
no plačati v roku 30 dni od izstavitve računa s strani 
prodajalca. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku 
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete 
prodaje pod točko 2.

8. Drugo
Pristojna komisija bo odpirala ponudbe dne 20. 5. 

2013, s pričetkom ob 20. uri, v sejni sobi Krajevne sku-
pnosti Dobliče.

Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lah-
ko interesenti dobijo na tel. 031/707-739, Igor Mavrin. 
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi 
na spletni strani Občine Črnomelj na naslovu: www.
crnomelj.si.

Krajevna skupnost Dobliče

 Ob-2452/13

Na podlagi poslovnika »Splošni pogoji delovanja 
Garancijske sheme za Pomurje«, Regionalna razvoj-
na agencija Mura d.o.o. Murska Sobota v sodelovanju 
z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri-
pravlja nov kombiniran razpis za dolgoročne kredite ter 
garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije 
mikro, malih in srednje velikih podjetij ter za sofinan-
ciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje 
obrestne mere za bančne kredite v letu 2013.
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Pogoji kreditiranja naj temeljijo na naslednji osnovi:
– Kreditni potencial: do višine 1,8 mio EUR, v raz-

merju 1:3 (en del RRA Mura, trije deli banka);
– Obrestna mera depozita: min 0,1 % letno nomi-

nalno;
– Ročnost depozitov je enaka ročnosti kreditov, to 

je max 8 let;
– Višina kredita: max znesek 94.500 EUR;
– Nepovratna sredstva MGRT: max višina odo-

britve nepovratnih sredstev je 30 % od skupno za-
prošenih sredstev (posojila in nepovratnih sredstev – 
135.000 EUR), tj. 40.500 EUR;

– Skupna obrestna mera bo upravičencem subven-
cionirana v obliki refundacije sredstev, in sicer v višini do 
največ 2,5 odstotne točke;

– Nadomestilo za odobritev kredita: po tarifi nado-
mestil banke;

– Zavarovanje: 50 % vrednosti kredita (brez obresti, 
samo glavnica) zavaruje RRA Mura iz GSP, ostali zne-
sek kredita zavaruje kreditojemalec po pogojih banke.

Prosimo, da v roku 8 dni od objave Poziva pošljete 
pisno ponudbo s pogoji kreditiranja podjetij za leto 2013.

V primeru prevelikega odstopanja med bančnimi 
ponudbami, vas bomo poklicali k popravku oziroma 
primerjalni ponudbi na raven ostalih ponudb. Če bodo 
ponudbe bank tudi po usklajevanju odstopale za več 
kot 1,5 odstotne točke, bomo le-te ponudbe izločili.

Ponudba naj vsebuje:
1. Obrestno mero za kredit podjetju
2. Stroške odobritve kredita.
Ponudbo pošljite na naslov: Regionalna razvojna 

agencija Mura d.o.o., Lendavska ulica 5a, 9000 Murska 
Sobota, kontaktna oseba: Vesna Vitez Gomboši, ali po 
mailu: vesna@rra-mura.si.

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.  
Murska Sobota

Št. 2.-2177/13 Ob-2483/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železni-
ce, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo 
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno 
železo.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Novo mesto (Rožni dol – Uršna sela),
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Zalog (Litija – Kresnice),
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Kranj (Kranj – Jesenice).
Predmet prodaje obsega:
– približno 230 ton neuporabnih tirnic, kretnic, DTM 

(odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

60.950,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 15. 5. 2013 

ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske že-
leznice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer 
po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.ko-
smac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
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 Ob-2473/13

Pozitivna Slovenija, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub-
ljana, objavlja v skladu s 24. členom Zakona o političnih 
strankah

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek  

v EUR

I. PRIHODKI
1. Prihodki iz državnega proračuna 803.698,14
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti  7.407,24
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb  

ter zasebnikov 77.434,95
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb  

ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu 
določeno višino

/

5. Drugi prihodki  9.501,09
CELOTNI PRIHODKI 898.041,42

II. ODHODKI
1. Stroški volitev 65.868,69
2. Drugi stroški in izredni odhodki 249.762,47

CELOTNI ODHODKI 315.631,16
III. PRESEŽEK PRIHODKOV

NAD ODHODKI 582.410,26
IV. PRESEŽEK ODHODKOV

NAD PRIHODKI  

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap. 
št. Postavka Znesek  

v EUR

I. SREDSTVA
1. Neopredmet. sred. in opredmetena 

osnovna sredstva
13.824,80

2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih  54.280,13
5. Druga sredstva  221,20

SKUPAJ SREDSTVA  68.326,13
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Ustanovitveni vložek  
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja  
4. Druge obveznosti do virov sredstev  68.326,13

SKUPAJ VIRI SREDSTEV  68.326,13

Pozitivna Slovenija



Stran 1534 / Št. 38 / 3. 5. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-2475/13

Stranka mladih – Zeleni Evrope, Rimska cesta 8, 
1000 Ljub ljana, objavlja na podlagi Zakona o političnih 
strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zap.
št. Postavka Znesek  

v EUR
I. PRIHODKI
1. Prihodki iz državnega proračuna 4.439
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 49.755

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov 1.651

4.
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu 
določeno višino

5. Drugi prihodki 25
CELOTNI PRIHODKI 55.870

II. ODHODKI
1. Stroški materiala 697
2. Stroški storitev 50.786
3. Stroški dela 10.324
4. Amortizacija 0

CELOTNI ODHODKI 61.807
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 5.937

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2012

Zap.
št. Postavka Znesek  

v EUR
I. SREDSTVA
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 627
5. Druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA 627
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Ustanovitveni vložek 1.658
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 76.871
3. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4.316
4. Druge obveznosti do virov sredstev –82.218

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 627

Stranka mladih – Zeleni Evrope
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 Ob-2476/13

Lista za Maribor LMB, Miklošičeva ulica 6, 2000 
Maribor, po Zakonu o političnih strankah objavlja

Skrajšano poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

PRIHODKI: 2012 2011

Prihodki občin – lokalnih skupnosti 4.763.00 5.891.00

Drugi prihodki 6.00 –

CELOTNI PRIHODKI: 4.769.00 5.891.00

ODHODKI: 2012 2011

Stroški storitev 3.367.00 5.891.00

Stroški materiala – –

SKUPAJ: 3.367.00 5.891.00

Lista za Maribor LMB
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Št. 101-1/2013-0413-4 Ob-2380/13

Spremeni se naslov sedeža Sindikata delavcev 
komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slo-
venije-Sindikata delavcev Stanovanjskega podjetja 
d.o.o. Ravne na Koroškem, z naslova Ravne na Ko-
roškem, Prežihova 7, na nov naslov Ravne na Koro-
škem, Ob Suhi 19.

Sprememba naslova sedeža sindikata je vpisana 
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ravne 
na Koroškem, pod zaporedno številko 46, dne 2. 4. 
2013.

Evidence sindikatov
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Št. 13-020-000148 Ob-2448/13

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in 104.a člena 
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS 
in 47/12) Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za dodelitev dveh pravic razširjanja televizijskega 
programa v digitalni radiodifuzni tehniki  
na območju med Ravnami na Koroškem 

 in Celjem
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa sta dve pravici razširjanja televizijskega programa 
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Ravnami 
na Koroškem in Celjem.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična 

oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje 
televizijske dejavnosti, ki ga je izdala Agencija za pošto 
in elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo javnega 
razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle 
obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede 
programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem območja med 
Ravnami na Koroškem in Celjem.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v tednu.
– Program je namenjen za sprejem brez pogojnega 

dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razšir-

janja v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski pro-
gram, s katerim kandidira, na območju Republike Slo-
venije ali na geografskem območju VZHOD Republike 
Slovenije ali na območju med Ravnami na Koroškem 
in Celjem.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način 

njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s toč-

kami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in 
največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri po-
sameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo 
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene 
ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifu-
zijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vse-
bin in na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh 
ponudnikov podal obrazložen predlog izbire najboljše-
ga ponudnika. Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na 
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne 
ponudbe pri vseh merilih.

Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako 
vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Ob-
seg lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista 

ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji 
minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času.

Če po uporabi dodatnega merila 1 »Obseg lastne 
produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako 
vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo 
z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost program-
ske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, 
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

Agencija bo izbranima ponudnikoma dodelila pravi-
co razširjanja televizijskega programa v digitalni radio-
difuzni tehniki na območju med Ravnami na Koroškem 
in Celjem.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske 
ponudbe v predvajanem programu. Ponudnik lahko 
za žanrsko in tematsko ustreznost programske po-
nudbe pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk 
(0–18 točk).

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne 
produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, 
ki imajo v svojem programu večji minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddaj-
nem času, se dodeli več točk (0–12 točk).

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki 
ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdi-
ovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več 
točk (0–4 točke).

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke so-

razmerno glede na minimalni tedenski obseg program-
skih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, 
TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji 
minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk 
(0–15 točk).

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem po-
ročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik 
priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, 
prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 
0 točk (0–4 točke).

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede 

na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova la-
stne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu 
(0–15 točk).

3.7 Reference ponudnika na področju izvajanja te-
levizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke so-
razmerno glede na navedene reference. Reference po-

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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nudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se 
ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, 
ki jih ponudnik že oddaja, trajanja delovanja posame-
znega televizijskega programa in dostopnosti posame-
znega televizijskega programa (0–24 točk).

3.8 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali 

več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za 
eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere po-
nudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg 
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem od-
dajnem času.

3.9 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske 
ponudbe

Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po upo-
rabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so 
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje 
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, 
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 3. 6. 2013 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na 
naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komu-
nikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub ljana, 
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, 
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika 
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti 
prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija 
poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agen-
cije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna 
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo 
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu 
ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh (3) 
kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se na-
hajajo v razpisni dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljub ljana, 
v sejni sobi, dne 6. 6. 2013 ob 9.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prija-
vlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo 
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih stra-
neh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne 
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi 
osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, 
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: marko.stefe-
lin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od 
preteka roka za predložitev ponudb.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

Št. 13-020-000148 Ob-2449/13

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in 104.a člena 
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS 
in 47/12) Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev treh pravic 

razširjanja televizijskega programa v digitalni 
radiodifuzni tehniki na območju med Ilirsko 

Bistrico in Sežano
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa so tri pravice razširjanja televizijskega programa 
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Ilirsko 
Bistrico in Sežano.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična ose-

ba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje tele-
vizijske dejavnosti, ki ga je izdala Agencija za pošto in 
elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena ve-
ljavnega Zakona o medijih pred uvedbo javnega razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle 
obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede 
programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem območja med 
Ilirsko Bistrico in Sežano.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v tednu.
– Program je namenjen za sprejem brez pogojnega 

dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja 

v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, 
s katerim kandidira, na območju Republike Slovenije ali 
na geografskem območju zahod Republike Slovenije ali 
na območju med Ilirsko Bistrico in Sežano.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način 

njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točka-

mi. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje 
število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem 
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popol-
ne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpi-
snimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede 
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-
spele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi 
doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov podal 
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Razvr-
stitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, 
ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih.

Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako 
vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Ob-
seg lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista 
ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji 
minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času.

Če po uporabi dodatnega merila 1 »Obseg lastne 
produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako 
vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo 
z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost program-
ske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, 
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

Agencija bo izbranim ponudnikom dodelila pravico 
razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifu-
zni tehniki na območju med Ilirsko Bistrico in Sežano.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske 
ponudbe v predvajanem programu. Ponudnik lahko za 
žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe pri 
tem merilu doseže skupaj največ 18 točk (0–18 točk).
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3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne 
produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, 
ki imajo v svojem programu večji minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddaj-
nem času, se dodeli več točk (0–12 točk).

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki 
ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdi-
ovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več 
točk (0–4 točke).

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke so-

razmerno glede na minimalni tedenski obseg program-
skih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, 
TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji 
minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk 
(0–15 točk).

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem po-
ročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik 
priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, 
prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 
0 točk (0–4 točke).

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede 

na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova la-
stne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu 
(0–15 točk).

3.7 Reference ponudnika na področju izvajanja te-
levizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke so-
razmerno glede na navedene reference. Reference po-
nudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se 
ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, 
ki jih ponudnik že oddaja, trajanja delovanja posame-
znega televizijskega programa in dostopnosti posame-
znega televizijskega programa (0–24 točk).

3.8 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali 

več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za 
eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere po-
nudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg 
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem od-
dajnem času.

3.9 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske 
ponudbe

Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po upo-
rabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so 
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje 
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, 
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 3. 6. 2013 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na 
naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komu-
nikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub ljana, 
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, 
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika 
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti 
prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija 
poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agen-

cije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna 
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo 
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu 
ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopi-
jah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljub ljana, 
v sejni sobi, dne 6. 6. 2013 ob 11.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prija-
vlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo 
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih stra-
neh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne 
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi 
osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, tel. 01/583-63-84, 
elektronski naslov: marko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od 
preteka roka za predložitev ponudb.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

Št. 13-020-000148 Ob-2450/13

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in 104.a člena 
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS 
in 47/12) Agencija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev dveh pravic 

razširjanja televizijskega programa  
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju  

med Ajdovščino in Bovcem
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa sta dve pravici razširjanja televizijskega programa 
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Ajdovšči-
no in Bovcem.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična 

oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje 
televizijske dejavnosti, ki ga je izdala Agencija za pošto 
in elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo javnega 
razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle 
obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede 
programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem območja med 
Ajdovščino in Bovcem.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v tednu.
– Program je namenjen za sprejem brez pogojnega 

dostopa, t.j. mora biti prostodostopen.
2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja 

v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, 
s katerim kandidira, na območju Republike Slovenije ali 
na geografskem območju zahod Republike Slovenije ali 
na območju med Ajdovščino in Bovcem.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način 

njihove uporabe
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Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točka-

mi. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje 
število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem 
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne 
ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi 
merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede pro-
gramskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele 
ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi dose-
ženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov podal obra-
zložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev 
ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih 
bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih.

Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako 
vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Ob-
seg lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista 
ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji 
minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času.

Če po uporabi dodatnega merila 1 »Obseg lastne 
produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako 
vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo 
z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost program-
ske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, 
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

Agencija bo izbranima ponudnikoma dodelila pravico 
razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju med Ajdovščino in Bovcem.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske po-
nudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske 
ponudbe v predvajanem programu. Ponudnik lahko za 
žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk (0–18 točk).

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke gle-

de na minimalni obseg programskih vsebin lastne produk-
cije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki imajo 
v svojem programu večji minimalni obseg programskih 
vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, 
se dodeli več točk (0–12 točk).

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki 
ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdi-
ovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več 
točk (0–4 točke).

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg program-
skih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, 
TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji 
minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk 
(0–15 točk).

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem po-
ročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik 
priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, 
prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 
0 točk (0–4 točke).

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede 

na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova la-
stne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu 
(0–15 točk).

3.7 Reference ponudnika na področju izvajanja te-
levizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke so-
razmerno glede na navedene reference. Reference po-
nudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se 
ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, 
ki jih ponudnik že oddaja, trajanja delovanja posamezne-
ga televizijskega programa in dostopnosti posameznega 
televizijskega programa (0–24 točk).

3.8 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali 

več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za eno 
mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik 
ima v svojem programu večji minimalni obseg program-
skih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem 
času.

3.9 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske 
ponudbe

Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po upo-
rabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so 
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje 
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, 
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več raz-
ličnih zvrsti programskih vsebin.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 3. 6. 2013 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na 
naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komu-
nikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub ljana, 
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, 
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po 
izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela 
na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala 
nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov 
agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, 
v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 
11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba 
agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v prime-
ru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopi-
jah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljub ljana, 
v sejni sobi, dne 6. 6. 2013 ob 10.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja 
na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu 
s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna do-
kumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: 
http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno do-
kumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vlo-
žišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do 
petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, tel. 01/583-63-84, 
elektronski naslov: marko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od 
preteka roka za predložitev ponudb.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije  
Republike Slovenije
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SV 405/2013 Ob-2471/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. 
SV 405/2013, z dne 25. 4. 2013, je bilo enosobno sta-
novanje št. 5, v skupni izmeri 36,60 m2, v 1. nadstropju 
stanovanjske hiše, z ident. št. 2100-315, na naslovu Ke-
betova ulica 35 v Kranju, last zastavitelja Janeza Podpe-
skarja, na podlagi Prodajne pogodbe z dne 27. 12. 2012, 
zastavljeno v korist zastavnega upnika Davida Šenka, 
Jezerska cesta 86, Kranj, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 13.000,00 EUR s pripadki, z zapadlostjo 
glavnice dne 15. 3. 2015.

SV 431/2013 Ob-2489/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 26. 4. 2013, 
opr. št SV 431/2013, je bilo dvosobno stanovanje, št. 25 
– posamezni del št. 113, v neto tlorisni površini 66,80 m2, 
ki se nahaja v mansardi oziroma 3. nadstropju večstano-
vanjske stavbe, z ident. št. 2143-136, na naslovu Rav-
ne 16, 4290 Tržič, stoječe na zemljiščih parc. št. 395/43, 
k.o. 2143 – Tržič (ID 6084918) (ID znak 2143-395/43-0) 
in parc. št. 394/2, k.o. 2143 – Tržič (ID 6084949) (ID 
znak 2143-394/2-0), last zastavitelja Igorja Tavčarja, 
Ravne 16, Tržič, do celote, na podlagi Kupoprodajne po-
godbe z dne 5. 4. 1993, sklenjene med Tovarno obutve 
Peko Tržič p.o., Cesta Ste Marie aux Mines 5, kot proda-
jalko, in Zlato Biberović, Ravne 16, Tržič, kot kupovalko, 
skupaj z Aneksom k njej z dne 2. 10. 2000 in Potrdilom 
o plačilu celotne kupnine, Prodajne pogodbe z dne 
5. 10. 2000, sklenjene med Zlato Biberović, Ravne 16, 
Tržič, kot prodajalko, in Milošem Bevcem, Obzidna 20, 
Piran, kot kupcem, Prodajne pogodbe z dne 12. 3. 2011, 
sklenjene med Milošem Bevcem, Obzidna 20, Piran, 
kot prodajalcem, in Polono Sitar, Jakopičeva ulica 30, 
Kamnik, kot kupovalko ter prodajne pogodbe, opr. št. 
SV 591/2004, z dne 4. 5. 2004, sklenjene med Polono 
Sitar, Ravne 16, Tržič, kot prodajalko, in Igorjem Tavčar-
jem, Kovorska cesta 13, Tržič, kot kupcem, zastavljeno 
v korist zastavnega upnice SKB banke d.d. Ljub ljana, 
Ajdovščina 4, Ljub ljana, matična številka 5026237000, 

za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR, 
s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero 
3-mesečni Euribor in obrestni pribitek v višini 2.50 % 
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje do 28. 4. 
2028, z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekarne kre-
ditne pogodbe za stanovanjski namenski kredit šte-
vilka 969309-006.

SV 230/13 Ob-2516/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, 
opr. št. SV 230/13, z dne 29. 4. 2013, zastavitelja To-
maža Jenc, rojen 10. 12. 1978, stanujoč Ulica Toneta 
Tomšiča 1, 6250 Ilirska Bistrica, in Jane Jenc, rojena 
9. 12. 1982, stanujoča Ulica Toneta Tomšiča 1, 6250 
Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljujeta, vsak 
za svoj solastni delež ½ pri nepremičnini, stanovanju, 
v skupni izmeri 85,80 m2, po sedaj veljavnih podatkih 
katastra, v izmeri 96,71 m2, označenem s številko 4 (prej 
označeno s številko 5), v prvem nadstropju stanovanjske 
hiše, na naslovu Ulica Toneta Tomšiča 1, Ilirska Bistri-
ca, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih 
in napravah, na naslovu Ulica Toneta Tomšiča 1, Ilirska 
Bistrica, stoječe na parc. št. 3164/0, k.o. 2524 – Trnovo. 
Po podatkih Geodetske uprave RS je stanovanje ozna-
čeno s podatki 2524-1071-4 in se nahaja v stanovanjski 
stavbi Ulica Toneta Tomšiča 1, 6250 Ilirska Bistrica, 
številka stavbe 1071, ustanovitev in vknjižbo hipoteke 
ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje 
denarne terjatve v znesku 120.000,00 EUR, z letno 
obrestno mero za kredit, ki je sestavljena iz seštevka 
veljavnega 6-mesečnega Euriborja in pribitka v viši-
ni 2,550 % in s končnim rokom vračila kredita 3. 5. 2035, 
z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, poveza-
ni z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje do-
ločeno v Pogodbi in sporazumu o zavarovanju denarne 
terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. 
Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 29. 4. 2013, opr. 
št. SV 230/13, v korist upnice Banke Sparkasse d.d., 
skrajšana firma: Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 
Ljub ljana, matična številka: 2211254000.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

Št. 7/2013 Os-2512/13

Popravek
V objavi izvršbe, opravilna številka In 1197/2012, ki 

je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/13, z dne 
19. 4. 2013, pod oznako Os-2180/13, se v izreku izvršbe 
površina stanovanja pravilno glasi »61,19 m2«.

Uredništvo

In 13/2013 Os-2363/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kamniku, 
In 13/2013, z dne 22. 2. 2013 je izvršiteljica Tatjana Kri-
vec Tavčar iz Ljub ljane dne 4. 3. 2013 opravila rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika 
Mamut Daima, in sicer stanovanje št. 1, v 1. nadstropju 
večstanovanjske stavbe, na naslovu Tomšičeva ul. 11, 
Kamnik, stoječe na parc. št. 24/1, k.o. 1911 – Kamnik, 
zaradi izterjave denarne terjatve upnika David Koleto in 
ostali, v višini 379,72 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 15. 4. 2013

In 17/2013 Os-2364/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kamniku, 
In 17/2013, z dne 15. 3. 2013 je izvršiteljica Tatjana Kri-
vec Tavčar iz Ljub ljane dne 4. 3. 2013 opravila rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika 
Mamut Daima, in sicer stanovanje št. 1, v 1. nadstropju 
večstanovanjske stavbe, na naslovu Tomšičeva ul. 11, 
Kamnik, stoječe na parc. št. 24/1, k.o. 1911 – Kamnik, 
zaradi izterjave denarne terjatve upnice Metalka stano-
vanjske storitve d.o.o., v višini 1.654,30 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 15. 4. 2013

VL 25559/2011 Os-5165/12

Na podlagi sklepa o nadaljevanju Okrajnega sodi-
šča v Kranju, opr. št. VL 2559/2011 z dne 5. 10. 2012, 
je bil dne 14. 11. 2012 opravljen rubež nepremičnine 
v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 
cesta 19, Ljub ljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiwei-
sova cesta 20, Kranj, proti dolžnici Suzani Kolar Oljačić, 
Kovaška ulica 1, Tržič; Mariji Kolar, Kovaška ulica 1, Tr-
žič, zaradi izterjave 1.565,27 EUR s pp, to je stanovanja 
v 3. nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu 
Kovaška ulica 1, Tržič, stavba št. 506, številka stanova-
nja ni znana, ID znak: 2143-257/2-0, parc. št. 257/2, k.o. 
2143 Tržič (ID 406388), s pripadajočimi skupnimi deli, 
prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemlji-
ščem, v lasti dolžnic.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 7. 12. 2012

VL 215032/2011 Os-1973/13

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 
3. 1. 2012, opr. št. VL 215032/2011, je bil dne 22. 2. 
2012 opravljen v korist upnika Javnega stanovanjske-
ga sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova ulica 3, 
Ljub ljana, rubež stanovanja št. 10, v površini 60,70 m2, 
v 2. nadstropju, na naslovu Polje c. VI/14, Ljub ljana 
- Polje, last dolžnice Marije Pok, Polje, Cesta VI/14, 
Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 3. 2013

In 1082/2012 Os-2307/13

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 
3. 10. 2012, opr. št. In 1082/2012, je bil dne 8. 1. 2013 
opravljen v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljub-
ljana, rubež nepremičnine, to je stanovanje št. 25, v 3. 
nadstropju, v skupni izmeri 61,97 m2, na naslovu Ma-
roltova ul. 8, 1000 Ljub ljana, last dolžnika Miha Kuhar, 
Maroltova ul. 8, 1000 Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 3. 2013

In 1498/2012 Os-2348/13

Na podlagi sklepa, In 1498/2012 z dne 17. 1. 2013, 
Okrajnega sodišča v Mariboru je izvršitelj Matjaž Po-
žar dne 11. 3. 2013 v korist upnice Energetike Maribor 
d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, zaradi izterjave 
4.762,09 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino v lasti 
dolžnika Mirana Horvata, Ulica Staneta Severja 4, Ma-
ribor, in sicer stanovanje, št. 9, v I. nadstropju, v stavbi 
št. 1318, na parc. št. 1620, k.o. 678 – Spodnje Radva-
nje, na naslovu Ulica Staneta Severja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2013

In 1423/2012 Os-2362/13

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, 
opr. št. In 1423/2012 z dne 7. 1. 2013, je izvršitelj Bojan 
Miletič iz Maribora dne 18. 3. 2013 opravil rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvo-
sobnega stanovanja, št. 22, v skupni izmeri 63,04 m2, 
v osmem nadstropju večstanovanjske stavbe, na na-
slovu Prešernova ulica 10, Maribor, last dolžnika Eri-
ka Marguča, zaradi izterjave denarne terjatve upnika 
Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o., v skupni 
višini 904,22 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2013

In 1191/2012 Os-2378/13

Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora, Kersniko-
va 1, je dne 13. 2. 2013, s pričetkom ob 15. uri, v zadevi 
In 12/01191, Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika 
Avdo Zajnič, Doljnja Počehova 13, Maribor, za upnika 

Objave sodišč
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Tamstan d.o.o., Ljub ljanska ul. 27B, Maribor, v kraju 
Maribor, Dolnja Počehova 13, pri dolžniku opravil rubež 
nepremičnine, stanovanja št. 6, prvo nadstropje v stavbi 
št. 107, na parceli št. 188/6, k.o. 618 Dolnja Počehova 
(v lasti dolžnika do 1/1 celote).

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 12. 4. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

P 2993/2011 Os-4411/12

Okrožno sodišče v Ljub ljani je v pravdni zadevi to-
žeče stranke Almedine Mujčinović, Kolonija 1. maja 32, 
Trbovlje, ki jo zastopa Milena Lukmar, odvetnica v Za-
gorju ob Savi, zoper toženo stranko Sadat Husić, ne-
znan, zaradi dodelitve mld. otroka v varstvo in vzgo-
jo, določitve stikov in preživnine, dne 3. oktobra 2012 
sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnik Željko Krajnc, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 10. 2012

I P 3118/2012 Os-2063/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Martini 
Colnar v pravdni zadevi tožeče stranke Antona Močnik, 
Ižanska cesta 128, 1000 Ljub ljana, ki jo zastopa Odve-
tniška družba Nahtigal, o.p., d.o.o., iz Ljub ljane, zoper 
toženo stranko Andreja Albreht, Šegova ulica 18, 8000 
Novo mesto, zaradi izstavitve zemljiško knjižne listine 
– pcto 10.000,00 EUR in predloga za izdajo začasne 
odredbe, dne 21. marca 2013 sklenilo:

toženi stranki Andreju Albrehtu se na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82 člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ja-
nez Pejovnik, Slovenska cesta 29, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo opravljal pravdna dejanja za 
toženo stranko toliko časa, dokler ne bo izjavila, da bo 
sama nastopila v pravdi.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 3. 2013

VL 177929/2012 Os-2262/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit 
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Rok Rozman, Šmartinska 140, Ljub ljana, 
proti dolžnici Mojci Kmet Čulk, Gosposka ulica 10, Ljub-
ljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Primož 
Verčič, Čebelarska ulica 1, Ljub ljana, zaradi izterjave 
11.870,15 EUR, sklenilo:

dolžnici Mojci Kmet Čulk, Gosposka ulica 10, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Pri-
mož Verčič, Čebelarska ul. 1, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 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 9. 4. 2013

I 307/2012 Os-2016/13

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zade-
vi, opr. št. I 307/2012, upnika Javnega jamstvenega in 
preživninskega sklada RS, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, 
in dolžnika Ivana Lah, roj. 10. 3. 1968, zadnji znani 
naslov Trdinova ulica 8, Novo mesto, zaradi izterja-
ve 2.582,28 EUR s pp, dolžniku na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju postavilo začasnega 
zastopnika, in sicer odvetniško družbo Škerlj in odve-
tniki, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 1, 
Novo mesto. Začasni zastopnik bo v postopku dolžnika 
zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 18. 3. 2013

P 72/2013 Os-2379/13

Okrožno sodišče v Novem mestu je po okrožni 
sodnici Ani Novina v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. 
Ivan Hočevar, Krka 60, Novo mesto, 2. Terezija Hočevar, 
Krka 60, Novo mesto, ki ju zastopa Odvetniška pisarna 
Sitar, Novo mesto, zoper toženo stranko: Janez Hoče-
var, Krka 60, Novo mesto, zaradi preklica, podrejeno 
razveze pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja, 
pcto 22.000,00 EUR, 18. aprila 2013 sklenilo:

toženi stranki Janezu Hočevarju, sedaj neznanega 
bivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Mirko 
Biblija, Novi trg 11, Novo mesto.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 2013

Oklici dedičem

I D 2943/2010 Os-1211/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Dany Barbatovci (ob rojstvu 
Ramadan Barbatovci, kasneje tudi Dany Buqaj), sin 
Ameta, rojen 27. 4. 1957, umrl 19. 7. 2010, nazadnje 
stanujoč v Ljub ljani, Ulica 28. maja 75, državljan Repu-
blike Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti poročen s Xhevrije Barba-
tovci. Zapustil je tudi šest hčera Anjezo Barbatovci, De-
boro Barbatovci, Drenusho Barbatovci, Eldo Barbatovci, 
Getiano Barbatovci in Melany Barbatovci. Zapustnik 
naj bi imel tudi sina Marka Rusa, o katerem pa sodišče 
nima podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva zapustnikovega sina Marka Rusa ter vse 
ostale, ki mislijo, da imajo na podlagi zakona pravico 
do dediščine po pokojnem Danyju Barbatovciju, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na sodni deski 
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
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postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravna-
vo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 1. 2013

IV D 2557/2012 Os-2338/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. 
IV D 2557/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. 
Dragici Sikošek, roj. Didak Doko, hči Nikole, roj. 27. 3. 
1921, umrla 28. 8. 2012, nazadnje stanujoča Ob žici 3, 
Ljub ljana, državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica je napravila oporoko, vendar potrebuje 
sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi po-
datke o zakonitih dedičih. Zapustnica je bil vdova in ni 
zapustila potomcev. Starša sta umrla pred njo, imela pa 
je dva brata in sestro, ki so vsi že pokojni. Zapustničin 
brat Anton Doko je imel dva sinova, ki sta prav tako že 
pokojna, zapustničin brat Slavko Doko je imel hčer, za-
pustničina sestra Ana Hoffmann pa sina Adolfa Roberta 
Hofmanna. Kot zakoniti dediči pridejo v poštev morebitni 
potomci pok. zapustničinih nečakov po pok. bratu Anto-
nu Doku in zapustničina nečakinja po pok. bratu Slavku 
Doku, o katerih sodišče nima podatkov ter zapustničin 
nečak Adolf Robert Hoffmann.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 4. 2013

D 277/2012 Os-1923/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Milanu Kovačeviću, pok. Ljuba, upokojencu, roj. 15. 6. 
1946, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl dne 
9. 7. 2012, z zadnjim stalnim prebivališčem Beka 3, 
6240 Kozina.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 12. 3. 2013

D 95/2012 Os-2124/13

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Jožefu Kovačiču, pok. Franca, roj. 18. 12. 1869, 
ki je umrl dne 6. 8. 1943, iz Komna 41 (stara h. št. 69), 
p. Komen.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 

zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 25. 3. 2013

Oklici pogrešanih

N 13/2013 Os-2366/13

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagateljic: Marije Rubesa, roj. Furlan, Via 
Verniellis 15, Trst, Italija, in 2. Clare Furlan, roj. Urzan, 
Via Pier Paolo Vergerio 18, Trst, Italija, ki ju zastopa po-
oblaščenka Irena Petrović, Gradež 46a, Turjak, zaradi 
razglasitve nasprotne udeleženke: Marije Jazbec, Sveto 
pri Komnu, Komen, za mrtvo.

O pogrešani Mariji Jazbec, Sveto pri Komnu, p. 
Komen, je znano le to, da je stanovala v Svetem pri Ko-
mnu, p. Komen, ter da je lastnica nepremičnine v k.o. 
Komen. Drugih podatkov o pogrešanki ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, 
zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogre-
šanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 15. 4. 2013

N 16/2012 Os-2367/13

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je v teku 
nepravdni postopek predlagatelja Martina Vodovnika, 
Polžanska Gorca 20/a, Šmarje pri Jelšah, ki ga zastopa 
odvetnica Maksimiljana Kincl Mlakar iz Šmarja pri Jel-
šah, zaradi razglasitve pogrešanke Ivane Šrot Javornik, 
Polžanska Gorca 39, Šmarje pri Jelšah, za mrtvo, ki jo 
zastopa skrbnica za posebni primer Ana Zupanc, Pol-
žanska Gorca 25, Šmarje pri Jelšah.

Glede na opravljena poizvedovanja, tako predlaga-
telju kot sodišču ni uspelo pridobiti nikakršnih podatkov 
o Ivani Javornik, roj. Šrot. Glede na kupno pogodbo 
z dne 27. 3. 1918, katero je sklenila Ivana Javornik, roj. 
Šrot, ob upoštevanju, da je bila v času sklenitve pogod-
be slednja stara najmanj 18 let, je velika verjetnost, da 
nasprotna udeleženka ni več živa. O pogrešanki tudi si-
cer ni ničesar znanega, niti se ni nikomur javila. Starejši 
ljudje v kraju, kjer je nazadnje živela pogrešanka, torej 
v Polžanski Gorci, pa imenovane sploh niso poznali.

Zaradi opisanega sodišče poziva vse, ki bi karkoli 
vedeli o pogrešani Ivani Javornik roj. Šrot, nazadnje 
stanujoči Polžanska Gorca 39, Šmarje pri Jelšah, da to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, Ašker-
čev trg 11, Šmarje pri Jelšah, v treh mesecih od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešano Ivano Javornik, roj. Šrot, razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 2. 4. 2013



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 38 / 3. 5. 2013 / Stran 1545 

Zavarovalne police preklicujejo

Bac Peter, Polana 9, Puconci, zavarovalno polico, 
št. 50500076440, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gno-331082

Boncelj Tonejec Agata, Vetrovo 3, Tržič, zavaroval-
no polico, št. 50500045471, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnc-331069

Klančnik Matej, Dolenjska cesta 38, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500038473, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnk-331086

Lokar Dragica, Gorenja Pirošica 14, Cerklje ob Krki, 
zavarovalno polico, št. 50500069225, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnt-331077

Majhen Jure, Kozlovičeva 16B, Koper – Capodi-
stria, zavarovalno polico, št. 50500120191, izdala za-
varovalnica KD Življenje. gni-331088

Makovec Marko, Gotska ulica 2, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 50500008475, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnl-331089

Ostrež Matjaž, Jevnica 79, Kresnice, zavarovalno 
polico, št. 50500060521, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnr-331079

Polak Jelka, Cesta komandanta Staneta 3, Litija, 
zavarovalno polico, št. 50500114517, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnt-331081

Prijol Andreja, Drakovci 103, Mala Nedelja, zavaro-
valno polico, št. 50500020488, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnj-331087

Šalomon Alojz, Celjska cesta 19, Vojnik, zavaro-
valno polico, št. 50500030408, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnn-331083

Uderman Jan, Terbinska ulica 1, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 50500059598, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnq-331080

Veber Boštjan, Matke 41, Prebold, zavarovalno po-
lico, št. 50500043338, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnd-331093

ZAT d.o.o. Zavarovalno zastopniška družba, Glav-
na ulica 73, 9220 Lendava, ponudbe:
110000000176–110000000185, 110000000206, 
110000000231, 110000002737, 110000002740, 
110000002744, 110000002754–110000002767, 
110000002777, 110000002808–110000002817, 
110000002836, 110000002841, 110000002845, 
110000002874–110000002880, 
110000002885-110000002886, 110000002933, 
110000003433, 110000003454, 110000003472, 
110000003500, 110000003500–110000003515, 
110000003519–110000003520, 
110000003522–110000003523, 

Preklici

110000003525–110000003527, 110000003529, 
110000004040, 110000004121–110000004123, 
110000004133, 110000004135–110000004225, 
110000004445, 110000004457–110000004466, 
110000004468, 110000004478–110000004479, 
110000004481, 110000004484–110000004485, 
110000004490, 110000004498, 110000004500, 
110000004508, 110000005458, 110000005462, 
110000005468–110000005470, 110000005481, 
110000005483, 110000005488–110000005499, 
110000005502, 110000005514–110000005518, 
110000005522, 110000005524–110000005525, 
110000005547–110000005549, 110000005557, 
110000005843, 110000005846–110000005847, 
110000005849, 110000005852, 110000005860, 
110000005580–110000005889, 110000005895, 
110000005902, 110000005906–110000005907, 
110000005910–110000005911, 110000005914, 
110000005917, 110000005919, 
110000005924–110000005927, 
110000005932–110000005957, 110000005963, 
110000005965–110000005980, 
110000005983–10000005987, 
110000006000–110000006009, 
110000006019–110000006028, 110000006633, 
110000006635, 110000006638–110000006643, 
110000006647–110000006648, 
110000006650–110000006653, 110000006659, 
110000006661–110000006662, 
110000006664–110000006675, 110000006680, 
110000006682, 110000006684–110000006690, 
110000006697, 110000006704–110000006732, 
110000007637–110000007653, 110000007663, 
110000008877–110000008880, 
110000008882–110000008886, 110000008896, 
110000008905–110000008910, 
110000008913–110000008920, 
110000008922–110000008923, 110000008927, 
110000008931, 110000008943–110000008946, 
110000008948–110000008951, 
110000008958–110000008961, 
110000008963–110000008966, 
110000008971–110000008976, 110000009331, 
110000009334–110000009340, 110000009355, 
110000009358–110000009370, 110000009380, 
110000009383–110000009408, 110000009410, 
110000009412–110000009413, 110000009415, 
110000009422, 110000009440–110000009441, 
110000009462–110000009472, 
110000009475–110000009476, 
110000009483–110000009489, 
110000009496–110000009497, 110000009502, 
110000009504, 110000009510–110000009519, 
110000009522–110000009526, 
110000301244–110000301253, 
110000301256–110000301265, 
110000301267–110000301272, 
110000301274–110000301280, 110000301282, 
110000301286, 110000301289–110000301290, 
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110000301309–110000301310, 
110000301312–110000301314, 
110000301316–110000301317, 
110000301319–110000301322, 110000301325, 
110000301327–110000301331, 
110000301337–110000301340, 
110000309804–110000309833, 110000309835, 
110000309838–110000309843, 
110000312285–110000312292, 
110000312295–110000312296, 110000312299, 
110000312301, 110000312303–110000312305, 
110000312308–1100003123010, 
111000000629–111000000648, 
111000000869–111000000898, 
120000000219–120000000228, 120000000272, 
120000000274, 120000000276, 120000000281, 
120000000285–120000000291, 
120000000311–120000000315, 
120000000311–120000000340, 
120000000352–120000000358, 120000000371, 
120000000374–120000000393, 120000000395, 
120000000397, 120000000399–120000000400, 
120000000403–120000000404, 
120000000419–120000000420, 120000000491, 
120000000494–120000000499, 
120000000501–120000000503, 
120000000507–120000000509, 
120000002045–120000002046, 
120000002048–120000002050, 
120000002054–120000002055, 
120000002062–120000002065, 
120000002067–120000002081, 120000002084, 
120000002087–120000002090, 
120000002093–120000002112, 
120000002114–120000002133, 
120000002135–120000002137, 120000002139, 
120000002529–120000002539, 
120000002541–120000002557, 120000002561, 
120000002563–120000002576, 120000002578, 
120000002784–120000002789, 120000002792, 
120000002797–120000002808, 120000002810, 
120000002812–120000002818, 120000002820- 
120000002831, 120000002833–120000002883, 
120000004938, 120000004940–120000004959, 
120000004962–120000004967, 
120000007373–120000319780, 
121000000116–121000000120, 121000000133, 
121000000139, 121000000141, 
121000000144–121000000145, 
121000000377–121000000378, 
122000000101–122000000103, 
122000000105–122000000110, 
122000000127–122000000128, 
122000000427–122000000436, 122000000459, 
122000001084–122000001086, 
122000001090–122000001092, 
122000001099–122000001102, 
122000001252–122000001255, 
123000000516–123000000518, 
124000000008–124000000023, 124000000025, 
124000000027, 124000000029–124000000033, 
124000000037–124000000047, 124000000057, 
124000000509, 124000000513–124000000517, 
124000000520, 124000000522–124000000525, 
124000000596, 125000000076–125000000088, 
125000000090, 125000000093, 125000000095, 
125000000231–125000000250, 
126000000136–126000000145, 
126000000148–126000000151, 

126000000155–126000000160, 
127000000411–127000000420, 
1270000008452–127000000844, 
127000000116–127000000117. Ob-2500/13

Spričevala preklicujejo

Panjan Luka, Kranjska cesta 8, Šenčur, letno spri-
čevalo 7. razreda Osnovne šole Šenčur, izdano leta 
2011. gnz-331071

Renčelj Miran, Cankarjeva 6A, Maribor, indeks, 
št. 71940572, izdala Biotehniška fakulteta, Ljub ljana, 
leto izdaje 1994. gnd-331068

Drugo preklicujejo

Anton Zoran, Ambrus 18, Zagradec, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500035226000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnc-331094

Bokal Jaka, Kidričeva cesta 5A, Škofja Loka, štu-
dentsko izkaznico, izdala Naravoslovno tehnična fakul-
teta, Univerza v Ljub ljani. gnw-331074

Bratuša Tim, Hrvatini 138, Ankaran – Ankarano, 
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska poslovna 
šola Koper. gnx-331073

DGM, Aleš Prijatelj s.p., Šentjanž 15A, Šentjanž, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030529000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnv-331075

Kosec Anja, Pod Trško goro 74, Novo mesto, štu-
dentsko izkaznico, št. 32070131, izdala Naravoslovno-
tehniška fakulteta, smer Grafična in interaktivne komu-
nikacije. gnw-331078

Lampreht Golob Tin, Ulica Janeza Pavla II. 14, 
Ljub ljana, študentsko izkaznico, št. 19444074, izdala 
Ekonomska fakulteta, Ljub ljana. gnq-331084

Markettrans, Jure Naglič s.p., Dobja vas 121, Rav-
ne na Koroškem, licenco skupnosti, št. 011875/002, za 
vozilo mercedez-benz, registrska oznaka SG D7-454. 
gnu-331076

Muratspahić Enes, Bratovševa ploščad 31, Ljub-
ljana, licenca za taxi prevoze, št. 800189, leto izdaje 
2009, izdalo Ministrstvo za promet. gnb-331070

Nadlučnik Anže, Krnica 31, Luče, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 107050003260500, izdajatelj Cetis 
d.d. gng-331090

Povše Boris, Roje pri Trebelnem 1, Trebelno, ta-
hografsko kartico št. 1070500030580000, izdal Cetis 
Celje. gnl-331085

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, službe-
no izkaznico javnega uslužbenca Glavina Draga, zap. 
št. 580, izdana dne 2. 4. 2002, ter službeno izkaznico 
javnega uslužbenca Ličen Vladimirja, zap. št. 2526, iz-
dana dne 4. 1. 2010. Ob-2457/13

Škvarča Dušan, Goriška cesta 40, Cerkno, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500008715001, izdajatelj 
Cetis d.d. gne-331092
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Šparovec Vera, Seliškarjeva cesta 4, Grosu-
plje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izda-
jatelj  Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, 
leto iz daje 1980, izdano na priimek Zupančič Vera. 
gnf-331091

Vidovič Anna, Pot za Bistrico 6, Domžale, dijaško iz-
kaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gny-331072

Vili Mikša s.p., Cerovec pod Bo-
čem 26, Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 1070500007143000, izdajatelj Cetis d.d. 
gne-331067

Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva c. 19a, 2250 Ptuj, 
žig, z napisom Nada RANISAV LARTEY dr. med. spec. 
splošne medicine 1. Ob-2517/13
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