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Javni razpisi

Št. 02130-13-0238 Ob-2872/13

Preklic
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja pre-
klic javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivno-
sti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 30/13, dne 12. 4. 2013.

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivno-
sti regionalnih destinacijskih organizacij, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 30/13, z dne 12. 4. 2013, se prekliče.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 430-609/2013/5 Ob-2826/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

javni razpis
za izvajanje programa  

vzpodbujanje medkulturnega dialoga za osebe  
z mednarodno zaščito, št. 430-609/2013,  

ki se financira iz Evropskega sklada za begunce  
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve  

in javno upravo RS
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upra-
vo, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa 

vzpodbujanje medkulturnega dialoga za osebe z med-
narodno zaščito na različnih področjih vsakdanjega ži-
vljenja, na način osveščanja širše javnosti o pomenu 
vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko 
družbo. Poudarek programa je na obeležitvi mednaro-
dnega dneva beguncev 20. 6. 2014.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisani dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS 
pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu 
v RS;
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– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja;

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zako-
niti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so oprede-
ljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje da-
ril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje pod-
kupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje 
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, 
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje de-
narja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne 
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konven-
cije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

– Program mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika;

– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s stra-
ni naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
programov;

– Vsebina progama mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa;

– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni;

– Prijavitelj- izvajalec mora zagotoviti izvajanje pro-
grama po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s pred-
metom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih me-
rilih. Vloge lahko dosežejo maksimalno 70 točk. V prime-
ru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna 
s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.

Merilo Maksimalno 
število točk

CILJI PROGRAMA 20

1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi 10

2. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov 10

AKTIVNOSTI IN METODA DELA 20

3. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni 10

4. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem  
(omogočajo doseganje ciljev) 10

USMERJENOST K CILJNI SKUPINI 20

5. Število ur za posamezno aktivnost omogoča doseganje ciljev programa 10

6. Program predvideva sodelovanje ciljne skupine pri izvedbi in/ali evalvaciji aktivnosti 10

USTREZNE DOSEDANJE IZKUŠNJE 10

7. Prijavitelj ima reference z izvajanjem programov medkulturnega dialoga 10

SKUPAJ 70

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 točk, 
kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice. 
Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 7, 
doseči vsaj 5 točk, v nasprotnem primeru, se vloga, ki 
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pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 7) doseže 
0 točk, izloči.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel 
največje število točk, pri čemer mora vloga za program 
prejeti najmanj 45 točk.

V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se 
izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo pro-
grama.

Program bo ocenjen skladno z navedenimi kriteriji 
ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih programov.

Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
1. Namen in cilji programa so konkretno oprede-

ljeni in uresničljivi:
– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– delno izpolnjuje (5 točk),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
2. Program ima opredeljen ustrezen način eval-

vacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo dose-

ganja ciljev in rezultatov programa (10 točk),
– v programu se samo delno uporabljajo nekateri 

določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa 
(5 točk),

– program nima izdelane evalvacije za dose-
ganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa 
(0 točk – vloga se izloči).

3. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno 
opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– izpolnjuje delno (5 točk),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
4. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skla-

du s končnim ciljem (omogočajo doseganje ciljev):
– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– izpolnjuje delno (5 točk),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
5. Število ur za posamezno aktivnost omogoča 

doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (10 točk),
– izpolnjuje delno (5 točk),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
6. Program predvideva sodelovanje uporabnikov 

programa pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti:
– uporabniki programa aktivno sodelujejo pri iz-

vedbi ali evaluaciji aktivnosti (10 točk),
– uporabniki programa delno sodelujejo pri iz-

vedbi ali evaluaciji aktivnosti (5 točk),
– program ne predvideva sodelovanja uporabni-

kov programa pri izvedbi ali evaluaciji programa (0 točk 
– vloga se izloči).

7. Prijavitelj ima v zadnjih osmih letih reference 
z izvajanjem programov vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga:

– prijavitelj ima reference z izvajanjem 5 vsebin-
sko različnih programov vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga (10 točk),

– prijavitelj ima reference z izvajanjem 4 vsebin-
sko različnih programov vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga (8 točk),

– prijavitelj ima reference z izvajanjem 3 vsebin-
sko različnih programov vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga (5 točk),

– prijavitelj ima reference z izvajanjem 2 vsebin-
sko različnih programov vzpodbujanja medkulturnega 
dialoga (3 točke),

– prijavitelj ima referenco z izvajanjem 1 progra-
ma vzpodbujanja medkulturnega dialoga (1 točka),

– prijavitelj nima referenc z izvajanjem progra-
mov vzpodbujanja medkulturnega dialoga (0 točk).

Podroben opis meril je podan v razpisni dokumen-
taciji.

5. Višina in vir sredstev: okvirna višina sredstev 
za predmetni javni razpis znaša 15.000,00 EUR za iz-
vajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 31. 8. 2014. 
Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so 
zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce (le-
tni program 2013), v višini 75 % (v višini 11.250,00 EUR) 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve in javno upra-
vo RS v višini 25 %.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 17. 7. 2013, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZJU RS, Glav-
na pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 18. 7. 2013.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbo-
ru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi 
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od 
roka za predložitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, 
s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izva-
janje programa Vzpodbujanje medkulturnega dialoga za 
osebe z mednarodno zaščito, št. 430-609/2013«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 3. 7. 2013.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Št. 2013/000004 Ob-2796/13

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in določil Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12), 
sprejetega sklepa na 21. seji sveta KS, Krajevna sku-
pnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, Spodnji Stari 
Grad 64, 8270 Krško, objavlja

javni razpis
sofinanciranje zbirnih hišnih kanalizacijskih  

vodov in malih čistilnih naprav  
za komunalne odpadne vode

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-
nje zbirnih hišnih kanalizacijskih vodov in malih čistilnih 
naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (popu-
lacijskih enot) v Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad 
– Spodnja Libna.
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II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individual-

nih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v krajevni 
skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna,

– društva s sedežem v krajevni skupnosti Spodnji 
Stari Grad – Spodnja Libna, ki predložijo Odločbo o sta-
tusu društva, ki deluje v javnem interesu.

2. Pogoji pri izgradnji zbirnega hišnega kanaliza-
cijskega voda:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti 
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za iz-
vedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,

– pri izgradnji in izračunu je potrebno upošteva-
ti najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko 
omrežje,

– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, 
imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom 
skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je 
izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil 
potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno 
kanalizacijo.

3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
5. člen Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/07, 30/10),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07, 30/10),

– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij 
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, ra-
zen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kana-
lizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije 
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK 
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše iz-
gradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim 
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Krško (Uradni list 
RS, št. 73/12) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo,

– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 57/08, 57,12) malih čistilnih naprav ne sme 
vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije 
o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj prido-
bi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška 
cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo.

4. Skupni pogoji pri izgradnji zbirnega hišnega ka-
nalizacijskega voda in izgradnji male čistilne naprave:

– sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih 
medsebojnih obveznostih in pravicah z Občino Krško;

– skica in opis za prikaz delitve pridobljenih sub-
vencioniranih sredstev iz razpisa Občine Krško in priča-

kovano razliko sredstev, ki je predmet razpisa Krajevne 
skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna;

– uveljavlja se lahko izključno dodelitev sredstev 
za razliko med dejanskimi stroški za izgradnjo indivi-
dualnega hišnega priključka, ki je predmet sofinancira-
nja Občine Krško in zbirnega hišnega kanalizacijskega 
voda, ki je predmet sofinanciranja krajevne skupnosti 
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna ali pri izgradnji 
male čistilne naprave za razliko med prejetimi sred-
stvi po sklenjeni pogodbi o dodelitvi sredstev in ostalih 
medsebojnih obveznostih in pravicah z Občino Krško 
in sredstvi, ki so predmet razpisa Krajevne skupnosti 
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, vendar največ do 
višine 2.000,00 EUR;

– prijavitelji lahko za posamezen stanovanjski 
objekt pridobijo sredstva iz podračuna krajevne sku-
pnosti le enkrat. Kolikor so bila sredstva za posamezen 
stanovanjski objekt že dodeljena za isti namen, prijavi-
telji do sredstev po razpisu niso upravičeni.

5. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prosto-

ra zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov 
na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so 
določena naslednja merila:

– Na območju krajevne skupnosti Spodnji Stari 
Grad – Spodnja Libna do 95 % upravičenih stroškov 
investicije.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr-

ško, podračunu Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad 
– Spodnja Libna za leto 2013, pod proračunsko postav-
ko 8216 – ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 v višini 
10.000,00 EUR.

Finančna sredstev zagotovljena na podračunu KS 
so namenjena za:

– sofinanciranje zbirnega hišnega kanalizacijskega 
voda;

– sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke 

se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev na 
podračunu.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2013 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanj-

ski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma 
s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na 
podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 upo-
rabno dovoljenje in so izpolnjeni pogoji določeni v točki 
II. tega razpisa. Maksimalna višina upravičenih stroškov 
za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.000,00 EUR 
z DDV.

Upravičeni stroški za zbirni hišni kanalizacijski vod 
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbe-
nim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, 
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega od-
stavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje:

– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksi-
malna višina upravičenih materialnih stroškov je nave-
dena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih mate-
rialnih stroškov,

– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski 
kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna 
dela, zemeljska dela – max. 12,00 EUR z DDV na te-
koči meter).

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obsto-
ječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim do-
voljenjem je:

– nakup in montaža male čistilne naprave.
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V primeru, če je skupni znesek računov za doba-
vljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so 
navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih 
materialnih stroškov, se upošteva znesek na računu 
od katerega se odštejejo pridobljena sredstva javnega 
razpisa Občine Krško za isti namen.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno 

vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi-
sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS na razpolago na naslovu; Krajevna 
skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, CKŽ 23, 
8270 Krško.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno v taj-

ništvo Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna, ki se nahaja na naslovu, Cesta krških žr-
tev 23, 8270 Krško ali po pošti na naslov: Krajevna 
skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, Spodnji 
Stari Grad 64, 8270 Krško.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega drugega 
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu av-
gustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog 
se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po 
roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati 
oddajo vloge do drugega delovnega ponedeljka v mese-
cu juniju, vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do drugega delovnega ponedeljka 
v mesecu novembru.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis 
sofinanciranje zbirnih hišnih kanalizacijskih vodov in ma-
lih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in 
vsemi zahtevanimi prilogami. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti naveden ime in priimek ter naslov vlagatelja.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko-

misija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, 
in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za 
oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če 
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 
osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to 
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo do-
polnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge 
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so 
navedeni v točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem 
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih 
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sred-
stev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. 
V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na 
voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vlo-
ge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve 
starejšega datuma. V primeru, da bo več vlog z istim 
datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge 
obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti 
oziroma pravilni priključitvi.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu 
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo 
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.

Prijavitelji lahko pridobijo sredstva iz podračuna 
krajevne skupnosti za isto naložbo le enkrat. Kolikor 
je prijavitelj že prejel javna sredstva za isti namen, do 
sredstev po razpisu ni upravičen.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja predstavnik krajevne skupnosti Spodnji Stari 
Grad – Spodnja Libna. Kontrolo pri graditvi zbirnih hišnih 
kanalizacijskih vodov, nad zbirnimi hišnimi kanalizacij-
skimi vodi in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik 
bodočega upravljavca Kostak d.d.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, 
je krajevna skupnost upravičena zahtevati vračilo dode-
ljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral 
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje.

Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad  
– Spodnja Libna

Št. 9000-4/2013 Ob-2800/13

Na podlagi 75. člena Statuta Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, 
št. 114/06) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije objavlja

javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno, športno  

in kulturno dejavnost upokojencev  
in delovnih invalidov v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno 
dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in 
delovnih invalidov v letu 2013.

2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2013 skupno znašajo 

193.000 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upo-

kojencev namenjenih 164.050 EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost de-

lovnih invalidov pa 28.950 EUR.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju re-

kreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in 
delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje 
stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo 
osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih storitev 
(npr. kolikor ti stroški predstavljajo večino stroškov pri-
reditve) ipd.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na 

državni ravni ter
– invalidske organizacije, organizirane na državni 

ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % delovnih inva-
lidov.

4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejav-

nost upokojencev/delovnih invalidov se delijo glede na 
število upokojencev/delovnih invalidov – članov organi-
zacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na 
javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Kolikor posameznemu upravičencu po postavljenih 
merilih pripada znesek nižji od 200 EUR, mu bodo do-
deljena sredstva v višini 200 EUR, kar bo upoštevano 
pri razdelitvi sredstev po merilih ostalim upravičencem.

5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavno-

sti za leto 2013 z načrtovano porabo sredstev,



Stran 1764 / Št. 49 / 7. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev 
oziroma invalidska organizacija organizirana na državni 
ravni in

– dokazilo oziroma izjavo o številu članov organi-
zacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na 
dan 31. 12. 2012.

Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi 
dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih in-
validov.

6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po 

objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprti 
ovojnici, z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK 
dejavnost v letu 2013 – Ne odpiraj!«, na naslov Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ko-
lodvorska 15, 1518 Ljub ljana.

Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije dolo-
čena kontaktna oseba Nataša Polanc.

7. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določe-
nih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in 
kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posame-
zne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije.

8. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od spre-
jema sklepa na seji Sveta Zavoda.

Svet Zavoda za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 051/2013 Ob-2811/13

Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; 
Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) 
v sodelovanju z bankami (informacije o sodelujočih ban-
kah so na razpolago na sedežu RCR) objavlja

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije  

za dolgoročne kredite za projekte malega  
in srednjega gospodarstva

1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sred-
stva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 
1.000.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garan-
cije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od naj-

manj 4.600 EUR do največ 91.000 EUR.
– Obrestne mere: informacije o trenutni višini obre-

stnih mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaraču-
navajo posamezne banke in so dogovorjene s pogodbo 
med RCR in posamezno banko, so na razpolago na 
sedežu RCR.

– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto 
do največ 10 let.

– Krediti z dobo vračanja daljšo od sedem let se 
lahko odobrijo le za financiranje nepremičnin.

– Moratorij na odplačilo glavnice kredita znaša do 
6 mesecev. Odobritev moratorija je odvisna od narave 
projekta, za katerega je kredit odobren.

– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagoto-
vljenih najmanj 30 % lastnih sredstev.

– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in 
z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje 
rizičnosti.

– Črpanje kredita je v celoti namensko, v skladu 
s predloženo dokumentacijo.

2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo 

za kredit.
– Garancija ne more presegati 50 % kredita, odo-

brenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR z raz-

ličnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje 
rizičnosti projekta.

– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do 
banke in RCR izvede banka.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni 
krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje 
namene:

– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in prido-

bivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih 
prostorov,

– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, 
licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega zna-
nja).

Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma zamenja-
vi obstoječih kreditov.

Krediti niso namenjeni financiranju obratnih sred-
stev.

Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasa-
vskih občin.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, 

druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo 
dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospo-
darske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri 
Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje, torej – 
so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,

– ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje 
velike gospodarske družbe po določbah Zakona o go-
spodarskih družbah,

– imajo sedež dejavnosti na območju občin Li-
tija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in 
Šmartno.

V skladu s ''Pravili delovanja GSZ'' in ''Pravica-
mi ter obveznostmi članov GSZ'' članstvo v shemi 
ne predstavlja avtomatične obveznosti RCR pri odo-
britvi garancije.

Do pridobitve garancije oziroma kredita niso upra-
vičena:

– podjetja s področja kmetijstva, ribištva in jeklar-
stva

– podjetja v težavah (glede na določbe Zakona 
o finančnem poslovanju).

Če podjetje deluje v sektorju transporta, premo-
govništva, ladjedelništva, motornih vozil in sintetičnih 
vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne 
pomoči.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in ga-
rancije

Pri obravnavanju vlog bo upoštevano predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja in kreditne 

sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena možnosti 

realizacije projekta.
V primeru presežka vlog nad še razpoložljivimi 

sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih splošnih kriterijev 
imeli prednost pri dodelitvi kredita in garancije prosilci:
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– katerih višina lastnih sredstev med viri financira-
nja projekta bo višja

– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost, za razvoj 

katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo vloge ne za-

računava nobenih stroškov.
Višina stroškov, ki jih v zvezi s kreditom zaračunava 

posamezna banka, je objavljena na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garanci-

jo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave 
premičnin oziroma nepremičnin.

7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je 

razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garan-
cije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega 
centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. 
Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elek-
tronske pošte.

Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih 
obrazcih.

8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva 
objave razpisa do okvirno 15. 12. 2013.

9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 

4. točke tega razpisa)
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristoj-

ni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge 
oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku 
petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. 
v naslednjem mesecu.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma 
po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravna-
vane v sklopu naslednjega razpisa.

RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pri-
stojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu 
odločitve.

11. Ostale informacije: vse ostale informacije 
v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR 
(tel. 03/566-05-04, 03/566-05-05, 03/566-05-06).

Regionalni center za razvoj, d.o.o.,  
Zagorje ob Savi

Št. 20/2013 Ob-2830/13

V okviru finančnih mehanizmov EGP in Norveške 
je bil vzpostavljen Program za NVO v Sloveniji. Pro-
gram omogoča dostop do finančnih sredstev, usmer-
jenih v krepitev zmogljivosti nevladnega sektorja ter 
spodbujanju prispevka NVO k socialni pravičnosti, de-
mokraciji in trajnostnemu razvoju. Vrednost programa 
znaša 1.875.000 EUR, od tega je skladu za projekte 
NVO namenjenih 1.593.750 EUR.

3. junija 2013 je bil objavljen prvi razpis in si-
cer za srednje in velike projekte NVO. Razpisanih je 
1.275.000 EUR, od tega indikativno 637.500 EUR za 
srednje in 637.500 EUR za velike projekte. Program bo 
podprl projekte slovenskih NVO na naslednjih vsebin-
skih področjih:

– Demokracija
– Človekove pravice
– Socialna enakost
– Otroci in mladostniki
– Varstvo okolja
– Zagotavljanje blaginje in socialne pravice
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smer-

nice za prijavitelje projektnih predlogov in prijavni obraz-
ci so na voljo na spletni strani: http://www.norveski.nvo-
sklad.si/.

Rok za prejem projektnih idej je 6. september 2013, 
do 12. ure.

Upravljavec sklada za NVO bo v prvem tednu julija 
2013 organiziral delavnice za pomoč pri pripravi prijav 
na razpis. Datumi in kraji delavnic so objavljeni na ome-
njeni spletni strani.

Regionalni Center za okolje  
za vzhodno in srednjo Evropo

 Ob-2797/13

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 
9/07 Odl.US: P-31/06-4, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18, 
45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US: U-I-128/08-23, 
Up-933/08-18, 62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl.US: 
U-I-255/09-14, 87/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/06 – 
UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: 
U-I-54/06-32 (48/09 – popr.) in 8/10), Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 
– popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), Pra-
vilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v nepro-
fitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 
142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS) objavlja Občina Čren-
šovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci (v nadalje-
vanju: Občina Črenšovci)

javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

I. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Občina Črenšovci razpisuje oddajo neprofitnih sta-

novanj v najem. Predmet razpisa sta neprofitni stano-
vanji kakor sledi:

1. Stanovanje št. 19, ki se nahaja na 5. etaži več-
stanovanjske stavbe Tomšičeva 1, 9220 Lendava, 
identifikator stavbe 1633, l. izgradnje 1976, parcelna 
št. 4412, k.o. 166-Lendava, v izmeri 25,33 m2, ocenjeno 
s 303 točkami.

2. Stanovanje št. 4, ki se nahaja na 2. etaži večsta-
novanjske stavbe Srednja Bistrica 55, 9232 Črenšov-
ci, identifikator stavbe 181, l. izgradnje 1978, parcelna 
št. 697/3, k.o. 142-Srednja Bistrica, v izmeri 38,72, oce-
njeno z 277 točkami.

Lastnik neprofitnih stanovanj, ki bodo oddana v na-
jem, je Občina Črenšovci, najemnik pa bo najemno po-
godbo sklepal s pooblaščenim upravnikom: Stanovanjsko 
podjetje Lendava d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11).
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1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo 

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

Najemnik, ki izpolnjuje pogoje, lahko uveljavlja pra-
vico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, 
citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, ve-
ljavnim v času trajanja najemnega razmerja.

Najemnina za stanovanje pod zaporedno 
št. 1, ki je predmet razpisa, se obračunava po 4,04 % 
od vrednosti stanovanja in je za mesec maj 2013 zna-
šala 71,75 EUR.

Najemnina za stanovanje pod zaporedno 
št. 2, ki je predmet razpisa, se obračunava po 4,04 % 
od vrednosti stanovanja in je za mesec maj 2013 zna-
šala 97,25 EUR.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravi-
co vsako leto preveriti ali najemnik in uporabniki nepro-
fitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za 
uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilni-
ku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za 
preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja 
pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo 
najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih 
podatkov v skladu z zakonom. Najemnik mora na zah-
tevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in 
dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema 
zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega 
stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v na-
jemno pogodbo za tržno stanovanje ali pa se prekine.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za 
stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo 
tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 
lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev 
svojega socialnega stanja in ponovno spremembo pro-
sto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino.

1.3. Površinski normativ
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani 

naslednji površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila 
lastne udeležbe in varščine

Površina stanovanja s plačilom 
lastne udeležbe in varščine

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

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

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

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

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

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

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se po-
vršine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

II. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenec za dodelitev neprofitnih stanovanj 

v najem je lahko le državljan Republike Slovenije. Pred-
nost pri dodelitvi imajo tisti prosilci, ki imajo stalno pre-
bivališče na območju Občine Črenšovci.

2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilec je upravičen do dodelitve neprofitnega sta-

novanja, če dohodki njegovega gospodinjstva v letu 
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2012 niso presegali določenih odstotkov od povprečne 
neto plače v državi, ki je v letu 2012 znašala meseč-
no 991,44 EUR.

Velikost gospodinjstva
Dohodek ne sme presegati 
naslednjih % od povprečne 

neto plače v državi
1-člansko 200 %
2-člansko 250 %
3-člansko 315 %
4-člansko 370 %
5-člansko 425 %
6-člansko 470 %

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se 
gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih 
točk.

Prosilec, katerega dohodki gospodinjstva v letu 
2012 ne presegajo spodaj navedenih odstotkov dohod-
kov, ni zavezanec za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Velikost gospodinjstva
Dohodek izražen v % od 

povprečne neto plače 
v državi

1-člansko 90 %
2-člansko 135 %
3-člansko 165 %
4-člansko 195 %
5-člansko 225 %
6-člansko 255 %

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se 
gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih 
točk.

2.3. Premoženje prosilca
Upravičenec za dodelitev neprofitnega stanovanja 

v najem mora poleg navedenih pogojev izpolnjevati še 
naslednje splošne pogoje:

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedolo-
čen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne pre-
sega vrednosti 40 % primernega stanovanja, razen če je 
stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana 
v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti 
primernega stanovanja;

– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev ne-
profitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti 
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter mo-
rebitne stroške sodnega postopka.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost dru-
gega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva Vrednost drugega pre-
moženja, ki ne sme presegati 40 % vrednosti primerne-
ga stanovanja

1-člansko 15.148,80 EUR
2-člansko 18.515,20 EUR
3-člansko 23.564,80 EUR
4-člansko 27.604,48 EUR
5-člansko 31.980,80 EUR
6-člansko 35.347,20 EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primer-
nega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano 

s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina 
stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stano-
vanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za 
stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

III. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in 
socialnih razmer prosilcev

3.1. Prednostna lista upravičencev za oddajo ne-
profitnega stanovanja v najem bo sestavljena na pod-
lagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju ne-
profitnih stanovanj v najem. Stanovanjske in socialne 
razmere prosilcev bodo ocenjene skladno s točkovnim 
vrednotenjem, ki ga določa omenjeni pravilnik.

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu 
s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih sta-
novanj v najem upoštevajo še naslednje prednostne 
kategorije prosilcev: družine z večjim številom otrok, 
družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine 
in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, drža-
vljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali 
podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom 
žrtve vojnega nasilja.

Točkovno vrednotenje navedenih kriterij bo opra-
vljeno v skladu s prilogo pravilnika in bo prikazano na 
obrazcu za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih raz-
mer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev.

Poleg prednostnih kategorij prosilcev, se v skladu 
s 4. členom pravilnika upošteva še naslednji dodatni 
pogoj:

– stalnost bivanja na območju Občine Črenšovci. 
Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V pri-
meru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

3.2. Prednostne kategorije prosilcev se v skladu 
s 87. členom Stanovanjskega zakona in drugim odstav-
kom 6. člena pravilnika točkujejo z naslednjo višino točk:

Prednostne kategorije prosilcev Število 
točk

1. mlade družine, mladi 100

2. družina z večjim številom otrok
– najmanj 3 otroci 60

– za vsakega nadaljnjega otroka 20

3. invalidi in družine z invalidnim članom 60

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

5. državljani z daljšo delovno dobo (moški 
13 let, ženske 12 let) 60

6. ženske in ženske z otroki žrtve 
družinskega nasilja 60

7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 60

Dodatni pogoj v skladu s 4. členom 
pravilnika

1. stalno bivanje v Občini Črenšovci:

– nad 5 do 10 let 20

– nad 10 do 15 let 30

– nad 15 do 20 let 40

– nad 20 let 50

Opomba: Prednostne kategorije upravičencev se 
točkujejo v razponu od 50 do 150 točk, točke, ki jih je 
mogoče doseči z dodatnimi pogoji, pa ne smejo prese-
gati 133 točk.
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V primeru, da več prosilcev doseže enako število 
točk, ima prednost pri dodelitvi stanovanja mlada dru-
žina.

IV. Razpisni postopek
4.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem, dobijo obrazec vloge, 
s katerim se prijavijo na razpis, osebno na sedežu Ob-
čine Črenšovci, ali na sedežu SP Lendava d.o.o., Krajn-
čeva ul. 22, 9220 Lendava, oziroma na spletni strani 
Občine Črenšovci.

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, na občinski 
spletni strani prostorih Občine Črenšovci.

4.2. Rok za oddajo vlog
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno 

takso v višini 4,54 EUR za vlogo in 18,12 EUR za izdajo 
odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5), kar 
znaša 22,66 EUR. Upravno takso v znesku 22,66 EUR 
se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun 
za plačilo takse številka: SI56 01215-4150309148 sklic 
na št. 11 75140-7111002-xxxxxxxx (datum plačila) – 
Občinske upravne takse, Občina Črenšovci, katerega 
fotokopijo se nalepi na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah 
lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo 
zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih ta-
ksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo 
Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.

Vlogo z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci 
oddajo osebno na sedežu Občine Črenšovci ali pošljejo 
po pošti (priporočeno), in sicer od 7. 6. 2013 do vključno 
27. 6. 2013.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, 
da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi li-
stinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo 
s sklepom zavržene.

4.3. Predložitev listinskih dokazil
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem 

morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod 
tč. 1. in 2. druge listine pa, če se nanašajo na njihov pri-
mer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke. 
V primeru, da prosilec ki uveljavlja dodatne točke, ustre-
znih prilog ne priloži, bo pozvan k dopolnitvi. Če vloge 
ne dopolni, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal 
dodatnih točk.

1. Izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem. Izjavo o premoženjskem stanju pro-
silca in članov gospodinjstva, izjavo o vrednosti drugega 
premoženja in izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni 
člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne 
podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov.

2. Potrdila o neto dohodku gospodinjstva v obdobju 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, ki so sestavni del vloge 
(za dohodek se štejejo vsi prejemki, ki so vir dohodni-
ne: osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela preko 
študentskega servisa, invalidnina, preživnina za otroka, 
dohodek iz dejavnosti itd.) ter potrdilo o neto občasnih 
dohodkih (regres). Kot dohodek se ne šteje dodatek za 
pomoč in postrežbo, otroški dodatek, drugi prejemki za 
nego in pomoč, dodatek za nego otroka, štipendije, stro-
ški prevoza na delo in prehrane med delom, dohodki od 
občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucional-
no varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne 
nesreče.

3. Odločbo Centra za socialno delo v primeru preje-
manja denarne socialne pomoči in potrdilo o prejemanju 
preživnine za otroke.

4. Potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega 
zakonskega ali izven zakonskega partnerja oziroma 
drugega družinskega člana.

5. Potrdilo delodajalca o delovni dobi ali kopija 
delovne knjižice.

6. Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis 
bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja; naje-
mna ali podnajemna pogodba; dokazilo o bivanju pri 
starših ali sorodnikih pridobi razpisnik.

7. V primeru bivanja v neprimernem stanovanju 
dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno 
z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kva-
litete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotra-
jane instalacije ipd.).

8. Fotokopija prometnega dovoljenja.
9. V primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske 

površine z opisom posameznih prostorov in navedbo 
površin ter navedbo števila oseb, ki posamezne pro-
store uporabljajo.

10. Izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti.
11. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši 

od 15 let.
12. Zdravniško potrdilo o nosečnosti.
13. Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali 

njegov ožji član gospodinjstva, ki bo z njim stalno pre-
bival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo 
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe.

14. Izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvi-
dna diagnoza trajnih obolenj, pogojene s slabimi stano-
vanjskimi razmerami, ki ne sme biti starejši od 30 dni.

15. Dokazilo o invalidnosti I., II. In III. kategorije 
in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost.

16. Odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali 
mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali tež-
ko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje 
specialistične pediatrične službe ali odločba o podalj-
šanju roditeljske pravice.

17. Dokazilo o družinskem nasilju – strokovno 
mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, 
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), 
ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno 
pomoč ob nasilju.

18. Odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja.
19. Izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
20. Potrdilo o plačani upravni taksi v višini 22,66 €.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne sme-

jo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko 

razpisniku s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpo-
gled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podat-
kov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri 
vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za 
davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem 
primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.

Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo 
v skladu s prejšnjim odstavkom potrdila o državljan-
stvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov 
gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke 
o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih 
pa iz obstoječih zbirk podatkov.

Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobi-
jo najemodajalci neprofitnih stanovanj za prosilca in 
polnoletne člane gospodinjstva iz dokončnih odločb 
o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davč-
nega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih 
dokumentov lahko najemodajalci neprofitnih stano-
vanj pridobijo podatke o davčni številki, o vzdrževal-
nih družinskih članih, o dohodkih davčnih zavezancev, 
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o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, 
o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke 
o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu 
akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva 
in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi 
podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stano-
vanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od 
davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja davčni 
postopek.

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podat-
kov brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih 
in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo ko-
ledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnole-
tne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev 
neprofitnega stanovanja.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebi-
vališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil raz-
pisnik neposredno od pristojnega državnega organa.

Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po iz-
teku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

V. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravo-

časnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje 
stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila uteme-
ljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih 
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za od-
dajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, 
ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev 
tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapo-
vedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podla-
gi predložene listinske dokumentacije zbrali največje 
število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci 
razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu 
zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo 
udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na 
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene 
v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega sta-
novanja tisti, pri katerih predstavlja višina najemnine za 
primerno stanovanje večji delež v družinskem dohodku.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe 
o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upra-
vičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne 
strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu 
odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Črenšov-
ci. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu popolne 
pritožbe župan Občine Črenšovci. Odločitev župana 
o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravi-
čencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspe-
limi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za 
določen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravi-
čenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno sta-
novanje, ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne 
pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik 
ponovno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje 
pogoje in merila za dodelitve neprofitnega stanovanja 
v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, 
zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev 
in meril tega razpisa, lahko razpisnik postopek obnovi 
in prosilca črta iz seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Obči-
ne Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšov-
ci (tel. 02/57-35-756), in na Stanovanjskem pod-
jetju Lendava, Krajnčeva ul. 22, 9220 Lendava 

(tel. 08/200-18-78) v času razpisa, vsak delovni dan, 
med 8. in 12. uro.

Občina Črenšovci

Št. 322-2/2013 Ob-2798/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o spod-
bujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12), 
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka 
o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 107/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v Občini Krško za leto 2013
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih priredi-
tev v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega 
obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na 
turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine 
ter so se izvajale in bile plačane v razpisnem obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so dru-

štva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na po-
dročju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom 

o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po-
speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave 

na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 

društva, ki prijavljajo iste prireditve, ki so več kot 50 % 
sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna ozi-
roma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične 
in druge prireditve v Občini Krško, katerih cilj je pove-
čanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene 
v razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih 
pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe 
občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in 
niso samo lokalnega pomena,

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na tu-
ristični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine 
oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziro-
ma je javnost z njimi v naprej seznanjena v publikacijah 
in medijih,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in 

naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih in vaških jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in 

nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in ume-
tnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični 
razvoj in promocijo krajev v Občini Krško.
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5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne 
sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo 
vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in 
večjo prepoznavnost celotne občine.

6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene na-
slednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve za pospe-
ševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ 

do 40 % upravičenih stroškov celotne vrednosti priredi-
tve na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih.

8. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob-
činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavno-
sti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predse-
dnik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik 
oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh 
faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljeva-
nja sredstev v javnem razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih pri-
reditev je 14.000 EUR na proračunski postavki 5521 
Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se 
delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega 
javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom 
sredstva sorazmerno znižala.

V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je 

razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma 
pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje

4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsa-
ko prijavljeno prireditev posebej:

– podroben vsebinski opis prireditve, način izved-
be, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz 
prireditve,

– finančna vrednost celotne prireditve in podrobno 
razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stro-
škov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve 
(prihodki).

5. Finančna dokazila o izvedenih in plačanih ak-
tivnostih (kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu 
računov – bančni izpis prometa na transakcijskem raču-
nu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun 
se nanaša)

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do srede, 17. 7. 2013 

na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Ne odpiraj – Javni razpis za turistične prireditve, 
322-2/2013.«

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 
5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predla-
gatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo-
ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, 
bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odloči-
tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih 
sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema 
podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na 
Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi ozi-
roma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s skle-
pom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno 
bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če 
prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne 
podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natanč-
no opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Obči-
no Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki javni razpisi 
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur 
na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posredu-
je Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.me-
singer@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško
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Št. 322-3/2013 Ob-2799/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št.11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o spodbu-
janju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12), 
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12) objavlja 
Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema  

prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2013
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 

najema prireditvenega šotora za izvedene in plačane 
razne prireditve oziroma dogodke v Občini Krško, ki so 
odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obisko-
valcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze 
društev v razpisnem obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva 

in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom 

o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Ob-

čini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni ti-

sti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvene-
ga šotora že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega 
proračuna oziroma regionalnih, državnih ali mednarodnih 
virov.

3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpi-
sa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov priredi-
tvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil 
izveden v tem razpisnem obdobju.

4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški 
najema šotora, montaže in demontaže šotora, prevozni 
stroški šotora.

5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: do-
datna in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, 
elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni 
oder, itd), WC, kuhinja, gostinske storitve.

6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški 
prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stro-
škov (na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu) v okviru višine 
razpoložljivih sredstev za javni razpis.

7. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob-
činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti 
društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik 
društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma 
če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, 
upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odloča-
nja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev 
v javnem razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinancira-

nje stroškov prireditvenega šotora je 8.000 EUR na pro-

računski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju 
turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki 
so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na 
število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, pred-
videnih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičenim prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega 

je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila 
o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje

4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izve-
deno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:

– podroben vsebinski opis prireditve oziroma do-
godka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležen-
cev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na 
prireditvi oziroma dogodku,

– finančna vrednost celotne prireditve oziroma do-
godka s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo 
odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prire-
ditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma 
dogodka (prihodki).

5. Finančna dokazila o izvedbi in plačilu (kopija ra-
čuna za šotor, kopija dokazila o plačilu računa – bančni 
izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je 
razvidno in označeno na kateri račun se nanaša)

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 10. 9. 2013 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah 
na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni 
razpis za šotor, 322-3/2013.«

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 
5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predla-
gatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo-
ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, 
bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).
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5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo stro-
kovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki 
so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o iz-
boru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema 
podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za 
izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi ozi-
roma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom 
v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik 
v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisa-
ne pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in meri-
la iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba 
se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbrani-
mi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova 
odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni 
stani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali 
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na 
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Doda-
tne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@kr-
sko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 551-004/2013 Ob-2815/13

Občina Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 106/12) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, 
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno 
pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih  

in humanitarnih dejavnosti  
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2013

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri 
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov 

in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in huma-
nitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za 
občane Občine Šmartno pri Litiji.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževa-
nje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh 
dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne 

organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo nasle-
dnje osnovne pogoje:

– so registrirani in delujejo na področju socialnih, 
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;

– imajo urejeno evidenco članstva;

– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine 
Šmartno pri Litiji;

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 
načrtovanih programov.

Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, 
regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, 
da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz obmo-
čja Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je program 
oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno 

opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, 

vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe pro-
grama,

– realnost izvedbe programa in finančna konstruk-
cija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,

– reference – program se izvaja že dalj časa ozi-
roma se program izvaja na območju občine že daljše 
časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razčle-
njena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

8.500,00 EUR kot določa Odlok o proračunu Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2013, v skladu s prijavami in 
merili pa se bodo razdelila na naslednja področja:

a) humanitarni programi
b) zdravstveni programi
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa mora-

jo biti porabljena v letu 2013 za programe/projekte za 
katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpo-

zneje do 8. 7. 2013 (datum poštnega žiga) na naslov 
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno 
pri Litiji, ali osebno v tajništvu občine do 9. 7. 2013, do 
12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih 
programov 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziro-

ma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolni-
tev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na 

razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z ne-

popolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Ko-
likor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predla-
gatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot 
nepopolna prijava.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpi-
sa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. 
Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene po-
godbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumenta-
cija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po-
nudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) 
ali na spletnih straneh, www.smartno-litija.si, dodatne 
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informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini 
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/896-27-70, e-mail: 
karmen.sadar@smartno-litija.si.

Občina Šmartno pri Litiji

Št. 030-1/2013 Ob-2817/13

Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o pred-
metu, pogojih in postopkih za podeljevanje in preneha-
nje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje 
in varstva (Uradni list RS, št. 126/06, 106/11 in 18/13) ter 
sklepov občinskega sveta s 24. seje, dne 30. 5. 2013, 
št. 0322-0005/2013 – 7, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje  

programa predšolske vzgoje in varstva  
na območju Občine Kamnik

1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja pro-

grama predšolske vzgoje in varstva v obsegu do 11 od-
delkov od tega 4 oddelki za II. starostno obdobje.

3. Območje izvajanja dejavnosti (lokacija koncesij-
skega objekta): KS Duplica, KS Kamnik-Center, KS Novi 
trg, KS Perovo, KS Nevlje.

4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar 
mora:

– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšol-
ske vzgoje in varstva;

– imeti na območju določenem v razpisu Občine 
Kamnik zagotovljen strokovni kader, prostore in opremo 
v skladu s predpisi;

– imeti program razvoja s finančnim načrtom za 
celotno obdobje razpisane koncesije;

– izvajati najmanj 9 urni dnevni program, glede na 
potrebe pretežnega dela uporabnikov;

– dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo do-
loča občinski svet;

– podati izrecno izjavo, da v celoti in popolnoma 
prevzema vso odgovornost za kvalitetno, strokovno in 
odgovorno opravljanje koncesionirane dejavnosti, in to 
tako v razmerju do občine kot tudi v razmerju do tretjih;

– predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, 
veljavno do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje 
pogodbenih določil oziroma najkasneje do 16. 10. 2013.

5. Participacija občine:
Občina bo koncesionarjem, izbranim na javnem 

razpisu za podelitev koncesije za izvajanje progra-
ma predšolske vzgoje in varstva, namenila nepovra-
tna sredstva v višini 50.000 EUR (brez obresti) na 
oddelek, vendar tretjino v letu 2013. Naslednja tretjina 
sofinancerskega deleža bo koncesionarjem izplačana 
mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2014, ven-
dar ne pred 31. 1. 2014, zadnja tretjina pa mesec dni 
po sprejetem proračunu za leto 2015, vendar ne pred 
31. 1. 2015.

6. Zavarovanje dejavnosti in participacije občine: 
ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora 
zagotovil ustrezno zavarovanje za podeljena nepovratna 
sredstva, kakor je razvidno iz razpisne dokumentacije.

7. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let, 
z možnostjo koncedenta, da predčasno odstopi od kon-
cesijske pogodbe – po 7 letih.

8. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 16. 7. 
2013, do 10. ure.

9. Način predložitve ponudb
Kandidati morajo ponudbo predložiti v zaprti ovoj-

nici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: 
koncesija za področje predšolske vzgoje«, v vložišče 

Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov 
ponudnika.

Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile 
ponudnikom.

10. Merila za izbiro:
– število oddelkov v posameznem okolišu – 55 točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe – 45 točk.
11. Čas odpiranja ponudb: 16. 7. 2013 ob 11. uri, 

v prostorih Občine Kamnik (pritličje, soba 17).
12. Dosegljivost razpisne dokumentacije: razpi-

sna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ob-
čine Kamnik, www.kamnik.si od datuma objave raz-
pisa dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever 
(tel. 831-81-39; katarina.scetinin-sever@kamnik.si).

13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbi-
ri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Kamnik

Št. 19/2013 Ob-2822/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na pod-
lagi Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 
75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13) objavlja

javni razpis
za oddajo nepremičnin v najem z javnim zbiranjem 
ponudb na območju deponije premoga v Velenju

I. Lastnica: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje.

II. Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo ne-
premičnin v najem

Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje ne-
premičnine na območju deponije premoga v k.o. Vele-
nje:

Št. parcela k.o. Površina 
v m2

1 1084/14 964 Velenje 13.189

2 1084/17 964 Velenje 4.729

3 1112/4 964 Velenje 910

4 1112/7 964 Velenje 1.761

5 38/3 964 Velenje 732

6 52/3 964 Velenje 998

Skupaj 22.319

Izhodiščna najemnina za celotno površino najema, 
v izmeri 22.319 m2, znaša 447.496,00 €/letno, oziro-
ma 20,05 €/m2/letno.

Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in 
vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani 
Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni 
obliki pa pri Zdenki Gradišnik, v Uradu za javne finance 
in splošne zadeve, Pravni službi, VI. nadstropje.

III. Pogoji najema
1. Nepremičnine, ki so predmet najema, se odda-

jajo kot celota v obsegu 22.319 m2 na območju deponije 
kot izhaja iz priložene karte, ki je sestavni del javnega 
razpisa. Vsa zemljišča, ki so predmet najema, so v lasti 
najemodajalca.

2. Najemnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni 
od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se 
šteje, da je od najema odstopil.
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3. Najemnik plača najemnino v roku 8 dni po pre-
jetju računa, ki ga bo najemodajalec izstavil najemniku 
takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne najemnine 
v določenem roku, je bistvena sestavina najemne po-
godbe.

4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo 
najemnino za m2 zemljišča. Višina najemnine je edino 
merilo za ocenjevanje ponudb.

5. Najemnik mora izpolnjevati vse pogoje, predpi-
sane v točki IV – pogoji sodelovanja.

IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fi-

zične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani 
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske 
unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske uni-
je. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, 
ki si ga pridobi najemodajalec.

Dokazilo o državljanstvu samostojnega podjetnika 
posameznika si, po pooblastilu ponudnika, pridobi pro-
dajalec pri pristojnem upravnem organu.

2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za najem vseh 
nepremičnin.

3. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokaže-
jo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih 
dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 
2; dokazilo za samostojne podjetnike pa BON 1/SP.

V. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponu-

dnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1);
2. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika:
– pravna oseba predloži obrazec BON 2,
– samostojni podjetnik posameznik predloži BON 

1/SP.
Dokazilo o finančnem stanju ponudnika ne sme biti 

starejše od enega meseca pred rokom za predložitev 
ponudb.

3. Fizična oseba: pooblastilo ponudnika najemo-
dajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu (pri-
loga 2).

4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu 
pogojev javnega razpisa (priloga št. 3).

5. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne najemnine na obrazcu Ponudba (priloga št. 4).

6. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe, 
parafirana vsaka stran (priloga št. 5).

7. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja 
še 90 dni od dneva odpiranja ponudb. (priloga št. 6).

Ponudba bo štela za pravočasno, če je predlože-
na najemodajalcu najkasneje do vključno ponedeljka, 
24. 6. 2013, do 11. ure, na naslov, Mestna občina 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži 
ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je 
na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je 
bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen na-
slov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje 
ponudb – Najem nepremičnin – deponija«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Proda-
jalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.

Javno odpiranje prispelih ponudb bo v sredo, 26. 6. 
2013, ob 13. uri, v sejni sobi št. 505/V, Titov trg 1, Vele-
nje. Odpiranje bo opravila posebna komisija.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila ko-

misija in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni 
po odpiranju ponudb.

2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo 
najemnino.

3. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb 
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnin 
in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponu-
dniki dobijo pri Bojanu Lipniku, na tel. 03/89-61-670 ali 
pri Zdenki Gradišnik, na tel. 03/89-61-624 ali pa vpra-
šanje pošljejo na elektronski naslov: bojan.lipnik@vele-
nje.si ali zdenka.gradisnik@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 20/2013 Ob-2823/13

Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12), 46. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Pravilnika 
o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v la-
sti Mestne občine Velenje v najem (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 23/12, 1/13 in 7/13) Mestna občina Velenje 
objavlja

razpis
za oddajo poslovnih prostorov v lasti  

Mestne občine Velenje v najem ali brezplačno 
uporabo s financiranjem najemnine  

in obratovalnih stroškov
1. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Velenje 

(v nadaljevanju: MOV) objavlja razpis za oddajo poslov-
nih prostorov v lasti MOV, ki jih začasno ne potrebuje, 
v najem ali brezplačno uporabo s financiranjem najemni-
ne in obratovalnih stroškov. Razpis je namenjen vsem 
društvom ali zvezam, ki delujejo na neprofitni osnovi in 
skozi svoje delovanje prispevajo k družbenemu razvoju 
v naši občini. MOV to dejavnost podpira, zato bo tistim, 
ki bodo na podlagi razpisa dobili prostore, financira-
la najemnino in stroške obratovanja. Tisti, ki delujejo 
v javnem interesu, pa bodo prostore dobili v brezplačno 
uporabo s financiranjem obratovalnih stroškov.

2. Razpisna področja
Razpis je razdeljen na tri področja:
Področje A: Oddaja prostorov v brezplačno uporabo 

s financiranjem obratovalnih stroškov.
Področje B: Oddaja prostorov v najem s financira-

njem najemnine in obratovalnih stroškov.
Področje C: Oddaja obnove potrebnih prostorov 

v najem s financiranjem najemnine in obratovalnih stro-
škov.

3. Lastnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje.

Področje A:
I. Predmet oddaje v brezplačno uporabo s financi-

ranjem obratovalnih stroškov:
Predmet oddaje v brezplačno uporabo so prostori:
a) v objektu Kopališka cesta 3 (dom SLO), Vele-

nje, ID stavbe 3635, parcelna številka 3262/3, k.o. 964 
Velenje:

– prostor št. 2212-2214, v izmeri 36,66 m2 – namen: 
pisarna, delovanje radio klubov ali društev, prostori so 
ustrezno tehnično opremljeni,

– prostor št. 2214.a, v izmeri 10,22 m2 – namen: 
pisarna za društveno dejavnost,

– prostor št. 2001, v izmeri 51,60 m2 – namen: 
skladišče, dejavnost razdeljevanja humanitarne pomoči,

– prostor št. 2011-2014, v izmeri 215,50 m2 – na-
men: strelišče, dejavnost strelskih klubov, prostori so 
ustrezno tehnično opremljeni,
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b) v objektu Kopališka cesta 3 (Dom borcev in mla-
dine), Velenje, ID stavbe 3633, parcelna številka 3262/2, 
k.o. 964 Velenje:

– prostor št. 3008, v izmeri 15,82 m2 – namen: pi-
sarna za društveno dejavnost,

– prostor št. 3004-3006, v izmeri 74,64 m2 – namen: 
pisarna za društveno dejavnost,

– garaža št. 10, v izmeri 11,96 m2 – namen: skladi-
šče reševalne opreme, dejavnost zaščite in reševanja,

c) v objektu Cesta Borisa Kraigherja 5 (Vila Mojca), 
Velenje, ID stavbe 1165, parcelna številka 2621, k.o. 
964 Velenje:

– prostor št. 9001-9011, v izmeri 247,00 m2 – na-
men: pisarne za društveno dejavnost, delovanje na po-
dročju dela z mladimi, izvajanje prostočasnih dejavnosti 
za otroke,

č) v objektu Prešernova 9b, Velenje, ID stavbe 
1340, parcelna številka 2680, k.o. 964 Velenje:

– skladišče, v izmeri 226,40 m2 – namen: skladišče, 
dejavnost razdeljevanja humanitarne pomoči,

d) v objektu Cesta Františka Foita 2, Velenje, ID 
stavbe 1346, parcelna številka 3184/2, k.o. 964 Velenje:

– prostor, v izmeri 103,00 m2 – namen: pisarne za 
društveno dejavnost,

e) v objektu Cesta Simona Blatnika 27 (Čolnarna), 
Velenje, parcelna številka 872, k.o. 964 Velenje, name-
njeni za skladiščenje opreme za vodne športe:

– prostor št. 1, v izmeri 263,00 m2,
– prostor št. 4, v izmeri 41,00 m2,
– prostor št. 6, v izmeri 94,00 m2,
f) v objektu Efenkova 61, Velenje, ID stavbe 2275, 

parcelna številka 626, k.o. 964 Velenje:
– prostor, v izmeri 72,53 m2 – namen: prostori za 

dejavnost izobraževanja in usposabljanja,
g) v objektu Aškerčeva cesta 21 (vila Rožle), Ve-

lenje, ID stavbe 3160, parcelna številka 2443/11, k.o. 
964 Velenje:

– prostor, v izmeri 305 m2 – namen: pisarne za dru-
štveno dejavnost, delovanje na področju dela z mladimi, 
izvajanje prostočasnih dejavnosti za otroke.

II. Pogoji oddaje v brezplačno uporabo:
1. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za 

obdobje 5 let oziroma v primeru oddaje za potrebe 
obrambe, zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah za obdobje največ 20 let. MOV bo v letu 
2013 financirala obratovalne stroške (električna energi-
ja, odvoz odpadkov, komunalne storitve, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje in drugo) in 
stroške rednega vzdrževanja, v nadaljnjih letih pa kolikor 
bodo zagotovljena sredstva z vsakokratnim veljavnim 
letnim proračunom.

2. Prostori niso potrebni večje obnove. Uporabnik je 
dolžan prostore predati po poteku obdobja brezplačne 
uporabe zapisniško v stanju, kot jih je prejel.

3. Bistvene sestavine pogodbe o brezplačni uporabi 
so zapisnik o prevzemu prostorov v brezplačno uporabo 
in plačevanje obratovalnih stroškov ter stroškov rednega 
vzdrževanja.

4. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo izključ-
no društvom, ki delujejo v javnem interesu za dejavnosti 
kot so navedene pri posameznem prostoru v I. poglavju 
področja A.

5. Uporabnik mora skleniti pogodbo o oddaji po-
slovnih prostorov v brezplačno uporabo v roku 15 dni od 
prejema pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru 
se šteje, da za sklenitev pogodbe nima več interesa.

III. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizaci-

je, ki imajo sedež v MOV in imajo status društva v jav-

nem interesu na svojem področju dela, kar dokazujejo 
z ustreznim dokazilom.

Področje B:
I. Predmet oddaje v najem s financiranjem najemni-

ne in obratovalnih stroškov
Predmet oddaje v najem so prostori:
a) v objektu Kopališka cesta 3 (dom SLO), Velenje, 

ID stavbe 3635, parcelna številka 3262/3, k.o. 964 Ve-
lenje, namenjeni za društveno dejavnost:

– prostor št. 2215, v izmeri 8,04 m2 – mesečna na-
jemnina: 20,10 €,

– prostor št. 2214b, v izmeri 8,95 m2 – mesečna 
najemnina: 22,37 €,

– prostor št. 2218, v izmeri 10,20 m2 – mesečna 
najemnina: 25,50 €,

– prostor št. 2216, v izmeri 6,10 m2 – mesečna na-
jemnina: 15,25 €,

– prostor št. 2304, v izmeri 24,50 m2 – mesečna 
najemnina: 61,25 €,

– prostor št. 2305, v izmeri 19,60 m2 – mesečna 
najemnina: 49,00 €,

b) v objektu Kopališka cesta 3 (Dom borcev in mla-
dine), Velenje, ID stavbe 3633, parcelna številka 3262/2, 
k.o. 964 Velenje, namenjeni za društveno dejavnost:

– prostor št. 3102, v izmeri 105,70 m2 – mesečna 
najemnina: 264,25 €,

– prostor št. 3003, v izmeri 15,00 m2 – mesečna 
najemnina: 37,50 €,

– prostor št. 3010, v izmeri 33,00 m2 – mesečna 
najemnina: 82,50 €,

– prostor št. 3105, v izmeri 31,53 m2 – mesečna 
najemnina: 78,82 €,

– prostor št. 2110, v izmeri 14,00 m2 – mesečna 
najemnina: 35,00 €,

– prostor št. 2206, v izmeri 15,05 m2 – mesečna 
najemnina: 37,62 €,

– prostor št. 2205, v izmeri 13,05 m2 – mesečna 
najemnina: 32,62€,

– prostor št. 3106, v izmeri 31,00 m2 – mesečna 
najemnina: 77,50 €,

– prostor št. 3009, v izmeri 13,06 m2 – mesečna 
najemnina: 32,65 €,

c) v objektu Prešernova 9a, Velenje, ID stavbe 
1340, parcelna številka 2680, k.o. 964 Velenje:

– skladišče, v izmeri 103,06 m2, za društveno dejav-
nost, mesečna najemnina: 257,65 €,

d) v objektu Koroška 2a, (Erino skladišče) Velenje, 
ID stavbe 1207, parcelna številka 1867/3, k.o. 964 Ve-
lenje:

– prostor št. 1901-1902, v izmeri 60,00 m2 – namen: 
pisarna za društveno dejavnost; mesečna najemnina: 
180,00 €

– prostor št. 1903, v izmeri 30,00 m2 – namen: skla-
dišče; mesečna najemnina: 90,00 €,

e) v objektu Šaleška 20 e in 20 f, (podhod Masto-
dont) Velenje, parcelna  številka 3585/5, k.o. 964 Vele-
nje, namenjeni za društveno dejavnost:

– prostor št. 11003, v izmeri 16,40 m2 – mesečna 
najemnina: 49,20 €,

– prostor št. 11004, v izmeri 41,79 m2 – mesečna 
najemnina: 125,37 €,

– prostor št. 11002, v izmeri 23,96 m2 – mesečna 
najemnina: 71,88 €,

– prostor št. 11001, v izmeri 18,05 m2 – mesečna 
najemnina: 54,15 €,

f) v objektu Cesta Simona Blatnika 27 (Čolnarna), 
Velenje, parcelna številka 872, k.o. 964 Velenje, name-
njeni za skladiščenje opreme za vodne športe:
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– prostor št. 2, v izmeri 14,00 m2 – mesečna naje-
mnina: 35,00 €,

– prostor št. 5, v izmeri 41,00 m2 – mesečna naje-
mnina: 102,50 €,

g) v objektu Šlandrova 10 b, Velenje, ID stavbe 
2307, parcelna številka 1968/8, k.o. 964 Velenje, name-
njeni za skladiščenje:

– garaža, v izmeri 26,80 m2 – mesečna najemnina: 
80,40€,

– garaža, v izmeri 47,80 m2 – mesečna najemnina: 
143,40 €,

h) v objektu Kidričeva 15, Velenje, ID stavbe 3585, 
parcelna številka 2562/4, k.o. 964 Velenje:

– prostor, v izmeri 11,30 m2 – namen: pisarna za 
društvene dejavnosti; mesečna najemnina: 33,90 €,

i) v objektu Kolodvorska brez številke, Velenje, par-
celna številka 1802/2, k.o. 964 Velenje:

– prostor, v izmeri 32,00 m2 – namen: pisarna, de-
lovanje radio klubov ali društev, prostori so ustrezno 
tehnično opremljeni; mesečna najemnina: 80,00 €,

j) v objektu Pokopališka 13, Velenje, ID stavbe 
1431, parcelna številka 2953, k.o. 964 Velenje:

– prostor, v izmeri 132 m2 – namen: likovna in kipar-
ska dejavnost (objekt nima elektrike, vode, ogrevanja); 
višina najemnine: 231,00 €,

k) v objektu Podgorje 29, Velenje, ID stavbe 66, 
parcelna številka 137/5, k.o. 968 Podkraj,

– prostor, v izmeri 93,30 m2 – namen: za društvene 
dejavnosti (objekt nima elektrike, vode, ogrevanja); me-
sečna najemnina: 163,27 €.

II. Pogoji oddaje v najem s financiranjem najemnine 
in obratovalnih stroškov:

1. Prostori se oddajo v najem za obdobje 5 let. MOV 
bo v letu 2013 financirala najemnino, obratovalne stro-
ške (električna energija, odvoz odpadkov, komunalne 
storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
zavarovanje in drugo) in stroške rednega vzdrževanja, 
v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena sredstva 
z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom.

2. Prostori niso potrebni večje obnove. Uporabnik 
je dolžan prostore predati po poteku obdobja najema 
zapisniško v stanju, kot jih je prejel.

3. Bistvene sestavine pogodbe o najemu so zapi-
snik o prevzemu prostorov v najem, višina najemnine in 
plačevanje obratovalnih stroškov ter stroškov rednega 
vzdrževanja.

4. Prostori se oddajo v najem za dejavnosti kot 
so navedene pri posameznem prostoru v I. poglavju 
področja B.

5. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 
15 dni od prejema pisnega obvestila o izbiri, v naspro-
tnem primeru se šteje, da za sklenitev pogodbe nima 
več interesa.

III. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo 
neprofitne organizacije, ki imajo sedež v MOV.

Področje C:
I. Predmet oddaje obnove potrebnih prostorov v na-

jem s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov.
Predmet oddaje v najem je prostor v I. nadstro-

pju v objektu Kersnikova 2b Velenje, ID stavbe 1193, 
parcelna številka 1930/20, k.o. 964 Velenje, v izme-
ri 63,00 m2, za društveno dejavnost, mesečna naje-
mnina 189,00 €.

II. Pogoji oddaje obnove potrebnih prostorov v na-
jem s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov:

1. Prostori se oddajo v najem za obdobje 10 let. 
MOV bo v letu 2013 financirala najemnino, obratovalne 
stroške (električna energija, odvoz odpadkov, komunal-
ne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji-

šča, zavarovanje in drugo) in stroške rednega vzdrže-
vanja, v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena 
sredstva z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom.

2. Prostori so v slabem stanju in so potrebni večje 
obnove. Najemnik se s sklenitvijo najemne pogodbe za-
veže, da bo na svoje stroške prostore obnovil ter za ob-
novo pridobil gradbeno in uporabno dovoljenje. Obnova 
se mora izvajati v soglasju z najemodajalcem. Vložena 
sredstva v obnovo se najemniku ne povrnejo.

3. Bistvene sestavine pogodbe o najemu so zapi-
snik o prevzemu prostorov v najem, višina najemnine in 
plačevanje obratovalnih stroškov ter stroškov rednega 
vzdrževanja.

4. Prostori se oddajo v najem za izvajanje društve-
ne dejavnosti. Prepovedana je gostinska dejavnost.

III. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizacije, 

ki imajo sedež v MOV.
4.) Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) za razpisno področje A:
a. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
b. dokazilo o delovanju v javnem interesu
b) za razpisno področje B in C:
a. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 

žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

Prijavitelji morajo vloge oddati do 24. 6. 2013, do 
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje – Spreje-
mna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo 
biti poslane v zaprtih kuvertah in opremljene z oznako: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – oddaja prostorov 
društvom« z označbo razpisnega področja (A, B ali C).

Na hrbtni strani kuverte mora prijavitelj zapisati svoj 
polni naslov.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.

5. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 

24. 6. 2013, ob 12. uri, v sejni sobi Urada za razvoj in 
investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov 
trg 1, Velenje. Odpiranje prejetih vlog je javno.

6. Merila za ocenjevanje vlog

1) Številčnost članov – občanov 
v društvu s plačano članarino 0–10 točk

do 50 članov 3 točke

od 51 in do 100 članov 6 točk

nad 100 članov 10 točk

2) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, 
ki jih je organizirala  
Mestna občina Velenje (preteklo leto) 

0–5 točk

ni bilo sodelovanja 0 točk

je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih 3 točke

je bilo sodelovanja v 4 ali več 
aktivnostih 5 točk

3) Čas delovanja društva/zveze 0 – 10 točk

do vključno 10 let 3 točke

nad 11 do vključno 20 let 6 točk

nad 20 let 10 točk

4) Pripravljenost delitve prostorov 0–10 točk

pripravljeni deliti 10 točk.
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3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
a) ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, ko-

likor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstav-
ku 42. člena ZJN-2;

b) ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvr-
ščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami 
iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 
73. člena ZJNPOV;

c) ponudnik na dan oddaje ponudbe, v skladu 
s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi drža-
ve naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno var-
nost ali v zvezi s plačili davkov;

d) naročnik bo izločil ponudnika, če:
– je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj po-

dan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– je v stečajnem postopku ali je bil zanj po-
dan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče 
o tem predlogu še ni odločilo;

– je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj 
podan predlog za začetek postopka prisilnega preneha-
nja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi 
posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil 
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem po-
ložaju;

– je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi 
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim rav-
nanjem;

– mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni pod-
lagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev 
poklicnih pravil;

– je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do-
ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih 
postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh 
informacij ni zagotovil;

e) ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti 
do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega na-
ročanja;

f) ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet razpisa in ima veljavno licenco za opra-
vljanje te dejavnosti;

g) ponudnik razpolaga z zadostnim številom vozil in 
zagotavlja zahtevano opremljenost vozil za nemoteno in 
kvalitetno izvajanje avtobusnih prevozov v skladu z zah-
tevami in voznimi redi iz razpisa;

h) ponudnik razpolaga z zadostnim številom uspo-
sobljenih strokovnih kadrov za nemoteno in kvalitetno 
izvajanje avtobusnih prevozov v skladu z zahtevami in 
voznimi redi iz razpisa;

i) ponudnik je v zadnjih treh letih opravljal dejavnost 
avtobusnih linijskih prevozov in bil kot izvajalec pozitivno 
ocenjen s strani naročnika primerljivega posla;

j) ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred pridobitvijo 
dokazila, ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za od-
dajo ponudbe, ni imel blokiranih transakcijskih računov;

k) povprečje ponudnikove prihodkovne realizacije 
v zadnjih treh letih je znašalo vsaj 1 mio EUR. V prime-
ru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se 
za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. 
Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija 
sešteva;

l) ponudnik poda izjavo, da bo sklenil zavarovanje 
proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in 
v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesio-
narju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi;

m) ponudnik poda izjavo, da sprejema vse obve-
znosti, določene z Odlokom organizaciji in načinu izvaja-

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje 
skupno število točk je 35.

7. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna vi-
šina razpisanih sredstev je 220.000,00 € za leto 2013, 
v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena sredstva 
z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v tistem 
proračunskem letu, v katerem so dodeljena.

9. Postopek
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 

ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo podale 
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.

Izbor bo opravila Komisija za izvedbo postopkov 
za oddajo poslovnih prostorov MOV v najem, ki bo vse 
kandidate obvestila o izboru najkasneje v roku 30 dni 
po poteku roka za oddajo vlog. Izbran bo tisti kandidat 
oziroma kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpi-
sa in bodo ocenjeni z najvišjim številom točk po merilih.

Župan izda sklepe o izbiri uporabnikov oziroma 
najemnikov ter prejemnikov sredstev na podlagi predlo-
ga komisije. Upravičenec lahko vloži na Mestno občino 
Velenje pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vlo-
žena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi 
upravičenci. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti 
pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči 
župan v roku 15 dni s sklepom.

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

Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo razpisa,
– razpisni obrazec.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-

ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si 
(priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan, na naslovu: Mestna občina 
Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov 
trg 1, 3320 Velenje.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, na 
tel. 03/89-61-634 ali 041/635-206 (Bojan Čampa), ali po 
elektronski pošti: bojan.campa@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 371-147/2013 Ob-2825/13

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, na 
podlagi 38. člena Odloka o organizaciji in načinu izvaja-
nja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega 
avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju 
Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/13 objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje  
izbirne gospodarske javne službe 

javnega linijskega avtobusnega prevoza  
v mestnem prometu na območju  

Mestne občine Koper, št. 371-147/2013
1. Predmet razpisa je izvajanje izbirne gospodarske 

javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza 
v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper, 
številka 371-147/2013.

2. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje se začne izvajati najkasneje v 9-ih mesecih po 
podpisu koncesijske pogodbe. Pogodba šteje za skle-
njeno z dnem začetka izvajanja koncesijskega razmerja 
in se podeljuje za dobo desetih let.



Stran 1778 / Št. 49 / 7. 6. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega 
avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju 
Mestne občine Koper, razpisno dokumentacijo in vzor-
cem koncesijske pogodbe;

n) ponudnik poda izjavo, da je sposoben zagotavlja-
ti izvajanje koncesionirane dejavnosti na kontinuiran in 
kakovosten način, ob upoštevanju Odloka o organiza-
ciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne služ-
be javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem 
prometu na območju Mestne občine Koper, predpisov, 
normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih 
običajev.

Koncesijsko razmerje je po svoji naravi strogo 
osebno razmerje, zato glede na naravo posla nastopa-
nje s podizvajalci ni dovoljeno, razen v primeru izjeme, 
skladno z določili koncesijske pogodbe. Ponudba s po-
dizvajalci bo zato izločena kot nepopolna, dovoljene pa 
so partnerske ponudbe.

Pri skupnih ponudbah se izpolnjevanje pogojev 
ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, kar pome-
ni, da morajo vsi partnerji priložiti dokazila zahtevana 
v navedenih točkah, razen izpolnjevanje pogojev iz g), 
h), i) in k) točke, kjer se skladno s predmetom javnega 
naročila dokazuje za vse izvajalce skupaj. Pravne posle-
dice ne/izpolnjevanja pogojev so pri skupnih ponudnikih 
enake, kot to velja za ponudnike.

4. Obvezne sestavine prijave na razpis: ponudba 
mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zah-
tevane obrazce, priloge oziroma dokazila, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji. Vsi obrazci in izjave morajo 
biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne 
osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.

5. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo 
biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponu-
dnika:

– ponudnik izpolnjuje formalne delovne in tehnič-
ne pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne 
in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izku-
šnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izpolniti 
pogodbene obveznosti;

– ponudnik razpolaga z zadostnim številom vozil in 
zagotavlja zahtevano opremljenost vozil za nemoteno in 
kvalitetno izvajanje avtobusnih prevozov v skladu z zah-
tevami in voznimi redi iz razpisa;

– ponudnik razpolaga z zadostnim številom uspo-
sobljenih strokovnih kadrov za nemoteno in kvalitetno 
izvajanje avtobusnih prevozov v skladu z zahtevami in 
voznimi redi iz razpisa;

kar ponudnik izkaže z izpolnitvijo Obrazca-7 raz-
pisne dokumentacije (»Izjava o tehnični in kadrovski 
sposobnosti«).

6. Merilo za izbiro koncesionarja: ekonomsko naj-
ugodnejša ponudba. Ponudbe se bodo ocenjevale po 
naslednjih merilih:

M1: cena storitve za celoten plan izvajanja konce-
sionirane dejavnosti (število točk se izračuna po formu-
li: M1 = 96 x Cmin/Cx, pri čemer je M1 = število točk 
vrednotene ponudbe, Cmin = najnižja ponujena cena 
storitve, Cx = ponujena cena storitve);

M2: standard izvajanja koncesionirane dejavnosti: 
dodatna tehnična karakteristika, razvidna iz priloge A: 
1 točka

M3: reference pri izvajanju avtobusnega linijskega 
potniškega prometa (ponudnik, ki ima eno referenco, ki 
ustreza pogoju 2.5.i) in zahtevam iz Obrazca-10 razpi-
sne dokumentacije prejme 0 točk, za vsako nadaljnjo 
referenco, ki ustreza pogoju 2.5.i) in zahtevam iz Obraz-

ca-10 razpisne dokumentacije, ponudnik prejme 1 točko, 
vendar skupaj največ 3 točke).

Skupno število točk posamezne ponudbe (ΣM) se 
izračuna po formuli:

ΣM = M1 + M2 + M3 (100 = največje možno število 
točk)

Izbrana bo popolna ponudba, ki bo dosegla najve-
čje število točk. V primeru enakega števila točk posa-
meznih ponudb se višje uvrsti ponudnik, ki doseže več 
točk pri merilu M1, če pa tudi tako ni mogoče izbrati, pa 
ponudnik, ki doseže večje število točk pri merilu M3.

7. Rok in način predložitve prijave: za pravoča-
sno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki bo prispela 
po pošti na naslov naročnika ali bo oddana osebno 
v sprejemni pisarni naročnika do 20. 8. 2013 do vključ-
no 10. ure. Ponudba mora biti naslovljena na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali 
oddana osebno v sprejemni pisarni naročnika na Ver-
dijevi 10 v Kopru.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o iz-
boru koncesionarja: Mestna občina Koper bo sprejela 
odločitev o izbiri ponudnika v roku 60 dni od odpiranja 
ponudb z izdajo upravne odločbe.

9. Odgovorne osebe za dajanje informacij med raz-
pisom: ponudnik lahko pisno zahteva dodatna pojasnila 
v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne pozneje kot 
5. 8. 2013 do 10. ure. Dodatna pojasnila razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko Por-
tala javnih naročil (spletna stran: www.enarocanje.si); 
vsa dodatna pojasnila bodo objavljena na Portalu jav-
nih naročil in z objavo postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije. Podrobnejša določila javnega razpisa, 
skupaj z vzorcem koncesijske pogodbe in obrazci za 
prijavo, so objavljena v razpisni dokumentaciji. Razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Koper (www.koper.si, področje Razpisi). Javni razpis je 
objavljen na portalu javnih naročil RS in Uradnem listu 
Evropskih skupnosti, ter v Uradnem listu RS in na spletni 
strani naročnika.

Mestna občina Koper

Št. 09311-1/2013 Ob-2831/13

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06 in 89/10) in Odloka o proračunu Občine 
Bovec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 29/13), Občina 
Bovec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju družbenih dejavnosti  
v Občini Bovec v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

– mladinska dejavnost, letni programi in projekti, 
ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok 
in mladih, zmanjšujejo učinke in posledice tveganih 
vedenj, krajše oblike izobraževanja in usposabljanja 
mladih za delo v mladinskih projektih, programe, ki se 
ukvarjajo z mladinsko problematiko, programe organi-
ziranih dijaških in študentskih prevozov, prireditve za 
mlade, projekte aktivnega preživljanja prostega časa 
v času šolskih počitnic;

– humanitarna dejavnost in dejavnost invalidskih 
organizacij, letni programi in projekti katerih cilj delo-
vanja so humanitarni, dobrodelni nameni, delujejo pre-
ventivno na področju zdravstva in so namenjeni ljudem 
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potrebnim materialne in nematerialne pomoči zaradi 
materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, za-
svojenosti in podobno;

– dejavnosti drugih društev in posebnih skupin, pro-
grami veteranskih organizacij, borcev in drugih posebnih 
skupin pomembnih za občino.

2. Višina sredstev namenjenih za posamezne vse-
bine znaša:

– mladinski programi in projekti 5.450,00 EUR,
– programi in projekti invalidskih in humanitarnih 

društev in organizaciji za pomoč posebno ranljivih sku-
pin 3.150,00 EUR,

– programi drugih društev in posebnih skupin 
2.540,00 EUR.

5 % sredstev programov je namenjenih za rezervo. 
Predlog o razdelitvi teh sredstev bo na podlagi progra-
mov prijaviteljev izoblikovala komisija.

3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci programov 
porabiti do 31. 12. 2013.

4. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva in druge institucije, ki imajo sedež v Ob-

čini Bovec,
– društva in druge institucije medobčinskega, regij-

skega ali državnega značaja s sedežem izven Občine 
Bovec, če programe, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo 
na območju Občine Bovec ali so v programe vključeni 
občani Občine Bovec oziroma se ocenjuje, da so za 
občino pomembni,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresničitev programa in so registrirani za 
opravljanje dejavnosti za katero se prijavljajo,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, kolikor so 
organizirani v skladu z Zakonom o društvih,

– da imajo do občine poravnane vse obveznosti iz 
preteklega leta.

5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinan-
cirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si oziroma jo 
interesenti lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobar-
skih žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur.

7. Rok za prijavo na javni razpis za družbene dejav-
nosti za leto 2013, je 21. 6. 2013.

8. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v za-
prti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih 
žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno z razpisno doku-
mentacijo.

9. Odpiranje prijav bo 26. 6. 2013.
10. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci 

prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.
11. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bo-

vec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, na tel. 05/38-41-909.
Občina Bovec

Št. 602-31/2013-1 Ob-2841/13

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 
36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: 
U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 
Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 
20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 44. člena 

Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) 
Mestna občina Kranj objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje programa  
za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce,  

ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 
na 26. seji dne 18. 3. 1999

1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za izva-

janje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za 
vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 
na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnev-
nega programa za skupaj največ dva oddelka, od kate-
rega mora biti vsaj en oddelek I. starostnega obdobja 
na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju 
naslednjega šolskega okoliša:

– OŠ Stražišče – matična šola (razen naselij Čepu-
lje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem).

Šolski okoliš vzgojno-izobraževalnega zavoda je 
opredeljen v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-iz-
obraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj 
(Uradni list RS, št. 97/11 in 39/13).

3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija, in za-
četek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo do-
delila koncesijo izbranemu oziroma izbranim koncesi-
onarju/em v skladu z merili iz 5. točke tega razpisa, in 
sicer za določen čas do 31. 8. 2018. Predviden pričetek 
izvajanja koncesije je po sprejemu sklepov o določitvi 
števila otrok v oddelku in o določitvi cene zasebnega 
vrtca, s strani sveta Mestne občine Kranj. Koncesionar 
mora začeti opravljati dejavnost najkasneje v roku treh 
mesecev po sklenitvi pogodbe o koncesije.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opra-
vljanje dejavnosti (za podelitev koncesije)

Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko pri-
javi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– Kandidat mora biti registriran za opravljanje de-
javnosti predšolske vzgoje.

– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev jav-
no veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost in šport.

– Kandidat mora imeti za čas izdaje koncesije na 
območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju šol-
skega okoliša, za katerega kandidira, zagotovljene pro-
store in opremo v skladu s Pravilnikom o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10).

– Kandidat mora imeti zagotovljene strokovno uspo-
sobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 
(79/09 – popr.), 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 – popr.).

– Kandidat mora zagotavljati izvajanje deveturnega 
dnevnega programa.

– Kandidat mora imeti program razvoja s finančnim 
načrtom za naslednjih pet let ter letni delovni načrt.

– Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno 
programa, ki jo skladno s predpisi določi Svet Mestne 
občine Kranj.

– Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogo-
je za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi.

– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti.
– Kandidat mora najkasneje pred podpisom konce-

sije zavarovati objekt za objektivno odgovornost.
– Kandidat mora parafirati pogodbo.
Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v na-

vodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
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5. Merila za izbiro
1. Število oddelkov 8 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovredno-

ten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 2 oddelka, dobi 
8 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se 
vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.

2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih 
površin za čas podelitve koncesije:

– kolikor kandidat ponudi več kot 3 m2 notranje 
igralne površine na otroka, dobi dodatnih 5 točk;

– kolikor kandidat zagotavlja lastne zunanje po-
vršine za igrišče, pridobi dodatnih 10 točk (ne štejejo 
javne površine, ki jih je možno uporabljati za igrišče).

6. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vlo-
ge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni 
dokumentaciji.

7. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni 
razpis

Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati pri-
javo na javni razpis v zaprti ovojnici, z oznako »Ne od-
piraj – Prijava na javni razpis: Koncesija – Vrtec«. Na 
kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov kandidata.

Kandidati lahko oddajo prijavo v Sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ali pošljejo 
po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj.

Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki 
bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine 
Kranj ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 23. 7. 
2013, do 12. ure.

8. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z odločbo 
v 30 dneh po izteku roka za prijavo.

9. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis 
bo dne 24. 7. 2013, ob 9. uri, v prostorih Mestne obči-
ne Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje prijav ne bo 
javno.

10. Informacije in pojasnila: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Kranj: www.kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo 
tudi v tajništvu Urada za družbene dejavnosti Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; doda-
tne informacije: Nada Bogataj Kržan, tel 04/23-73-160, 
Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, elektronski naslov: 
Nada.Bogataj-Krzan@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si, 
faks 04/23-73-167.

Mestna občina Kranj

 Ob-2845/13

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) ter Odloka o or-
ganizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe 
linijskih prevozov v mestnem prometu, sprejetega na 23. 
seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 17. 4. 2013, Mestna 
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, objavlja

javni razpis za podelitev koncesije
za »Izvajanje gospodarske javne službe  
linijskih prevozov v mestnem prometu  

v Mestni občini Kranj«
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Mestna občina 

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel. 04/237-30-00, te-
lefaks 04/237-31-06, mitja.pavliha@kranj.si, http://www.
kranj.si/.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o or-
ganizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe 
linijskih prevozov v mestnem prometu, sprejet na 23. seji 
Sveta Mestne občine Kranj, dne 17. 4. 2013.

3. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Kranj namerava po modelu jav-

no-zasebnega partnerstva urediti izvajanje gospodarske 
javne službe mestnega linijskega prevoza na območju 
Mestne občine Kranj, pri čemer Gospodarska javna 
služba obsega naslednje storitve:

– prevoz uporabnikov in ročne prtljage na linijah po 
voznem redu skladno z zakonom, ki ureja prevoze v ce-
stnem prometu in zakonom, ki ureja prevozne pogodbe 
v cestnem prometu, ter Odlokom o organizaciji in načinu 
izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov 
v mestnem prometu in na njegovi podlagi sprejetih Skle-
pov Mestne občine Kranj;

– dnevno zagotavljanje pogojev za varno in ne-
moteno obratovanje vozil (tehnična brezhibnost vozil, 
usposobljenost vozil in voznikov za udeležbo v cestnem 
prometu, zavarovanje vozil, voznikov in potnikov, čistoča 
vozil in podobno);

– obveščanje uporabnikov o storitvah javne službe 
(voznih redih, cenah, pogojih prevoza, obvozih in splo-
šne informacije o izvajanju javne službe);

– izdelavo in prodajo vozovnic;
– nadzor nad vozovnicami uporabnikov;
– ostale določbe, vezane na organizacijo in način 

izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov 
v mestnem prometu v Mestni občini Kranj.

4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se po-
deli za obdobje 10 let v skladu z Odlokom o organizaciji 
in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih 
prevozov v mestnem prometu, sprejet na 23. seji Sveta 
Mestne občine Kranj, dne 17. 4. 2013.

5. Postopek izbire koncesionarja
Konkurenčni dialog bo predvidoma potekal v treh 

fazah:
– faza predhodnega ugotavljanja usposobljenosti,
– faza dialoga,
– faza oddaje končne ponudbe.
V fazi predhodnega ugotavljanja usposobljenosti, ki 

je predmet predmetne razpisne dokumentacije, bo kon-
cendent preveril usposobljenost in na predmetni podlagi 
izbral kandidate, ki bodo povabljeni v fazo dialoga.

V fazi dialoga bo koncendent s kandidati, ki jim bo 
priznal usposobljenost (v nadaljevanju kandidati), izve-
del dialog. Koncendent si pridržuje pravico, da v okviru 
faze dialoga izvede več krogov dialoga. Koncendent 
lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve ozi-
roma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem po 
potrebi med sabo primerja predložene rešitve.

Koncendent bo pred vsakim krogom dialoga kandi-
datom poslal pisni protokol izvedbe dialoga za posamič-
no fazo oziroma krog.

Koncendent bo z izbranimi kandidati vodil dialog 
za pridobitev ustreznih rešitev, predvsem pa (vendar 
ne izključno) glede končne tehnične oziroma vsebin-
ske oblike predmeta javnega razpisa in na to vezanih 
pogodbenih določil. Kandidati bodo v okviru posamične 
faze ali sklopa dolžni glede na potek dialoga za vsako 
od obravnavanih tehničnih rešitev podati finančno kon-
strukcijo rešitve.

Koncendent bo za vodenje dialoga imenoval in po-
oblastil strokovno komisijo, ki bo sodelovala tako pri od-
piranju in ocenjevanju prijav in ponudb po posameznih 
krogih dialoga ter končnih ponudb, kot tudi na sestankih 
s kandidati.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva 
člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije mo-
rajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 
dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lah-
ko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
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Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponu-
dnikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzor-
nega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem 
s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem 
razmerju ali kako drugače interesno povezani, v so-
rodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do 
vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu 
do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza 
že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti 
ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Kon-
cendent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila 
zaposlena pri ponudniku ali je kako drugače delala za 
ponudnika, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega 
sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje po-
gojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno 
izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo 
določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje 
korupcije.

Župan mora na predlog predsednika ali člana ko-
misije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo ime-
novati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za 
izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo 
dvom o objektivni presoji komisije.

Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire kon-
cesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila raz-
pisa, sodeluje v fazi od objave razpisa do roka za oddajo 
ponudb, sodeluje na javnem odpiranju prijav/ponudb, 
sodeluje na drugih procesnih aktivnostih vezanih na po-
gajanja ali pojasnilo/dopolnitev ponudb/prijav, pregleda 
in oceni prijave/ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpi-
sne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe 
izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te ponudbe tako, 
da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim 
zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red 
glede na merila ter posreduje poročilo koncendentu. 
Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj 
z usposobljenimi kandidati/ponudniki. Posamezni člani 
strokovne komisije bodo na sestankih s kandidati priso-
tni po potrebi glede na predmet dialoga. Prisotnost vseh 
članov strokovne komisije v posameznih krogih dialoga 
ni obvezna. Koncendent si pridružuje pravico dopolniti 
ali zamenjati posamezne člane strokovne komisije te-
kom postopka.

Dialog bo voden z vsakim kandidatom posebej. 
Koncendent bo med potekom dialoga zagotovil ena-
kopravno obravnavo vseh kandidatov, hkrati pa ne bo 
ponujal informacij na diskriminatoren način, zaradi ka-
terega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred 
drugimi.

Predstavnik prijavitelja se je pred začetkom vsa-
kega kroga dialoga komisiji dolžan izkazati s pisnim 
pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe pri-
javitelja (razen v primeru, da je prisotna odgovorna ose-
ba tudi zakoniti zastopnik), da se v imenu in za račun 
podjetja, ki ga zastopa, lahko udeležuje dialoga. S seboj 
mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, ko-
likor podjetje uporablja pri poslovanju žig.

O poteku dialoga bo za vsa procesna ravnanja 
voden zapisnik.

Koncendent bo po vsakem krogu dialoga pripravil 
dokumentacijo, skladno z zaključki posameznega kroga 
dialoga, na podlagi katere bodo morali kandidati pri-
praviti rešitev, ki bo izpolnjevala vse zahteve in pogoje 
iz predmetne razpisne dokumentacije.

V vsak naslednji krog se bodo uvrstili kandidati, ki 
bodo izpolnjevali pogoje in zahteve iz predmetne razpi-
sne dokumentacije ter vseh predhodnih krogov dialoga, 
vključno s fazo usposobljenosti.

V primeru, da bo število usposobljenih ponudnikov 
presegalo število treh kandidatov, bo koncendent v drugi 
krog ob aplikaciji meril opredeljenih v razpisni dokumen-
taciji za prvi krog faze dialoga povabil zgolj tri kandidate 
z ekonomsko najugodnejšimi ponudbami.

Po končani fazi dialoga bo o zaključku dialoga 
koncendent obvestil kandidate in jih pozval k predložitvi 
končne ponudbe (faza oddaje končne ponudbe), na 
podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega 
dialoga. K predložitvi ponudb bodo povabljeni zgolj kan-
didati, ki bodo izpolnjevali pogoje in zahteve iz predme-
tne razpisne dokumentacije ter vseh predhodnih krogov 
dialoga, vključno s fazo usposobljenosti.

Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemen-
te, zahtevane in potrebne za izvedbo projekta javno-za-
sebnega partnerstva skladno z določbami razpisne do-
kumentacije za fazo oddaje končnih ponudb.

V primeru skupnega nastopa lahko kandida-
ti predložijo končne ponudbe samo v sestavi v kakršni 
jim je bila priznana sposobnost v fazi ugotavljanja spo-
sobnosti. S priznanjem sposobnosti skupini kandidatov 
ni avtomatično priznana sposobnost kateremukoli od 
kandidatov posamično. V primeru, da se skupina raz-
pusti, lahko koncendent prizna sposobnost kateremu-
koli, v skupini kandidatov sodelujočemu gospodarskemu 
sub jektu, pod pogojem, da le-ta dokaže, da izpolnjuje 
pogoje za priznanje sposobnosti.

Kandidat lahko spremeni v fazi ugotavljanja spo-
sobnosti imenovane podizvajalce in nominirano ključno 
osebje, pod pogojem, da novo imenovani podizvajalci 
oziroma nominirano ključno osebje najmanj v enaki meri 
izpolnjujejo pogoje in zahteve javnega razpisa.

Koncendent lahko od ponudnikov zahteva, 
da predložene končne ponudbe razjasnijo ali podrobno 
obrazložijo. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazlo-
žitve oziroma dodatne informacije ne smejo vključevati 
sprememb osnovnih elementov iz ponudbe ali iz po-
vabila k oddaji ponudbe, ki bi lahko imele za posledico 
izkrivljanje konkurence ali diskriminacijski učinek.

Koncendent bo javni razpis oddal na podlagi zaklju-
čenega postopka ocenjevanja ponudb skladno z določ-
bami ZJZP ob aplikaciji določb ZJN-2.

Koncendent skladno z 59. členom ZJZP in 80. čle-
nom ZJN-2 tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da 
izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Koncendent sme skladno s 60. členom ZJZP vse do 
sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izločiti 
ponudnika, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in 
izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo 
okoliščine, ki kažejo na to, da ponudnik ne bo mogel 
izpolnjevati obveznosti iz pogodbe.

6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev
Kot prijavitelj lahko na razpisu konkurira vsaka 

pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, 
ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi 
konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo 
pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je pred-
met razpisa.

Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumenta-
ciji, prijavitelj mora prijavi priložiti dokumente, zahtevane 
v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene 
v skladu z razpisno dokumentacijo.

7. Merila za izbor koncesionarja
Koncendent bo po končanem postopku konku-

renčnega dialoga med popolnimi ponudbami izbral tisto 
končno ponudbo, ki bo na podlagi meril ekonomsko naj-
ugodnejša, v skladu z ZJZP in smiselno uporabo ZJN-2.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe so (v pada-
jočem zaporedju njihove pomembnosti):
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– cena na kilometer,
– povprečna cena vozovnice (po modelu 0,2 × vre-

dnost dnevne vozovnice + 0,1 × vrednost mesečne vo-
zovnice + 0,7 × vrednost letne vozovnice),

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Koncendent bo merila skladno z navedenim vrstnim 

redom opredelil z navedbo formul za izračun pridoblje-
nih točk v okviru posamičnega kriterija in skupno, v fazi 
razpisne dokumentacije za oddajo končne ponudbe, ko 
bodo merila za izbor ekonomsko najugodnejše končne 
ponudbe aplikativna.

8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati prijavo
Prijava in ostali dokumenti, vezani na predmetni 

razpis, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če 
prijavitelj predloži dokumente oziroma dokazila v tujem 
jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodnega overje-
nega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija 
je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, 
pri čemer ima koncendent pridržano pravico, da prijavi-
telja pozove k predložitvi sodnega overjenega prevoda 
v slovenski jezik.

Prijava mora biti predložena v pisni obliki. Prijava 
naj bo sestavljena iz enega originala in treh kopij. Na 
prijavi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija 1«, 
»Kopija 2«, »Kopija 3«. V primeru, če prijavi kopije ne 
bodo priložene, bo koncendent to štel kot formalno ne-
popolnost in jo obravnaval skladno z določili 78. člena 
ZJN-2. Stroške v zvezi s pripravo prijave v celoti nosi 
prijavitelj.

9. Način zavarovanja resnosti prijave
V prijavi se za zavarovanje resnosti prijave zah-

teva predložitev menične izjave in menice v višini 
100.000,00 EUR. Veljavnost zavarovanja za resnost 
prijave mora znašati najmanj 120 dni od roka za oddajo 
prijav, z možnostjo podaljšanja na zahtevo upravičenca, 
torej koncendenta.

V primeru, če prijava zahtevanega zavarovanja za 
resnost prijave ne bo vsebovala ali le-to ne bo skladno 
z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz raz-
pisne dokumentacije, bo naročnik tako prijavo kot nepo-
polno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja prijav.

Menica za resnost prijave bo unovčena, če prijavi-
telj umakne ali spremeni prijavo v času njene veljavno-
sti, navedene v prijavi.

Predložena zavarovanja za resnost prijave bodo 
neizbranim prijaviteljem vrnjena po pravnomočnosti ob-
vestila o priznanju usposobljenosti.

10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne do-
kumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je 
dosegljiva na spletni strani naročnika http://www.kranj.si/

11. Kraj in rok za predložitev ponudb
Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na 

naslov koncendenta: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj.

Končni rok za oddajo prijav je 18. 7. 2013, do 
10. ure.

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna 
teorija).

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko prijavitelj 
v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano 
prijavo. Po izteku roka za oddajo prijav, prijavitelji ne 
morejo več spreminjati ali umikati prijave.

Vsaka sprememba ali umik prijave mora biti dosta-
vljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na 
pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prija-
vitelj na ovojnico napiše »Umik prijave« in ime javnega 
razpisa) ali spremembo prijave (prijavitelj na ovojnico 

napiše »Sprememba prijave« in ime javnega razpisa). 
V spremenjeni prijavi mora biti jasno navedeno kateri 
del prijave se spreminja in kateri del prijave ostaja ne-
spremenjen.

12. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja 
ponudb: javno odpiranje prijav bo potekalo na sedežu 
koncendenta, naročnika Mestne občine Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, 18. 7. 2013 ob 12. uri.

13. Vprašanja prijaviteljev: prijavitelji lahko zastavijo 
vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostali-
mi elementi javnega naročila na portal javnih naročil 
Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za 
postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 10 dni pred 
rokom za oddajo prijav do 10. ure. Koncendent bo po-
dal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja 
najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo prijav, ki bodo 
objavljena na portalu javnih naročil. Podana pojasnila 
v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Mestna občina Kranj

Št. 2013593 Ob-2850/13

Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o do-
deljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 58/07, 
2. 7. 2007) in s Pravilnikom o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 104/12, 24. 12. 2012) ter Odloka o proračunu Me-
stne občine Celje (Uradni list RS, št. 12/13, 7. 2. 2013) 
objavlja

razpis
o dodelitvi finančne pomoči za razvoj kmetijstva  

in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2013. Sred-
stva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in 1998/2006. Sredstva se razpisujejo za 
naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-

čine Celje za leto 2013 v okvirni višini EUR na kontu 
410217.

1. Naložbe v kmetijska 
gospodarstva 30.000,00 EUR
2. Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijstvu 5.000,00 EUR
3. Naložbe za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah 5.000,00 EUR

Sredstva v proračunu so omejena.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1) za naložbe v kmetijska gospodarstva:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, 

ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski pro izvodov, 
opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo 
sedež na območju Mestne občine Celje in so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: no-
silci kmetijskih gospodarstev);
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(2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna združenja in 

zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: 
društva in združenja);

– organizacije, ki so registrirane za opravljanje sto-
ritev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja pode-
želja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);

3) za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji:

– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijske-
ga gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Celje, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se 
bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).

IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja ko-

misija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih 

na podlagi tega javnega razpisa, mora prejemnik sred-
stva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.

V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske izjeme
V/1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

pro izvodnjo: 30.000,00 EUR
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno pro izvodnjo se lahko dodeli za:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorej-

sko in rastlinsko pro izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notra-

njo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % ce-

lotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni 
del celotne investicije;

– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-
kov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje inten-
zivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči;

– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov 
vključno s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in ra-

stlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen 
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za 
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejeni-
mi dejavniki.

2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano 

pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ure-

ditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih 
nasadih na kmetiji..) na kmetijskih gospodarstvih.

Cilji ukrepa
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali iz-

boljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro po-
čutje živali.

Pogoji za pridobitev sredstev
– vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 

razpisne dokumentacije;
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opre-

me in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna 
institucija (razen naložbe v mehanizacijo);

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investici-
je, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – iz mnenja 
mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpol-

njevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega 
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodar-
stvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki 
niso podjetja v težavah;

– v primeru postavitve pašnikov in agromelioracijskih 
del: kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pri-
pravi za to pristojna inštitucija;

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev;

– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-
stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva;

– vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca 
kmetijskega gospodarstva;

– upravičenec mora priložiti vlogi obrazec D – iz sub-
vencijskih vlog za leto 2012.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob od-
daji vloge v lasti ali najemu vsaj 2ha primerljivih kmetijskih 
površin.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha planta4nih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljiš1 (GERK 1160) ali 
olj1nikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321)
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 novo-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov ne sofinancira 
se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč;

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
opreme,

– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasa-
dov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave 
sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča 
in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, 
postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plaste-
njaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 

obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pa-
šne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen dre-
nažna dela in material za drenažo;
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– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetoval-
cev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in 
licenc …).

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

dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih 

zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup 

kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup pro izvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:

– do 50 % upravičenih stroškov na območjih 
z omejenimi dejavniki;

– do 40 % upravičenih stroškov za ostala obmo-
čja;

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogo-
či, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali.

Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200 EUR naj-
višji pa 3.500,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodar-
stvo na leto. Najvišja predračunska vrednost investicije 
lahko znaša 12.000 EUR brez DDV.

Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme preseči 
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi de-
javniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.

Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep na-
ložbe)

MERILA ŠTEVILO 
TOČK

Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2007-2010 skupaj prejel:
– nad 10.000 EUR
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
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Ustreznost naložbe:
– naložbe v kmetijsko mehanizacijo
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko pro izvodnjo in zemljišča (hlevska 
oprema, skladišča,..)
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Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program SKOP/KOP
– ekološkim kmetovanjem

0
5

10

V/2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: 
5.000,00 EUR

Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetoval-

nih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav 
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in 
spletišč,

Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna spo-

sobnost preživetja,
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Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja 

kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se 
pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in mate-
rialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja 
(predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, 
prikazi, strokovne ekskurzije,...):

– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 

tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne 

ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajni-
mi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko 
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaše-
vanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih:

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih 

do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki pred-

stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regi-
je 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 
vzpostavitve internetne strani).

Podpore se ne dodelijo:
– za stroške za storitve povezane z običajnimi 

operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davč-
no svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

– Za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru 
javne svetovalne službe.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– Društva in združenja in registrirani izvajalci, ki se 

prijavljajo pod točke 1-4 poglavja »upravičeni stroški« 
morajo priložiti finančno ovrednoten letni program dela 
s seznamom članov ter predvidenim številom udele-
žencev;

– Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na ustreznem območju;

– Članstvo v organizacijah ne sme biti pogoj za 
dostop do tehnične podpore;

– Za nadomeščanje: računi, pogodbe in ostala 
dokazila.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:

– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih sto-

ritev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
pro izvajalcem.

Mestna občina Celje z izvajalci sklene pogodbo, 
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za 
izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 
1.000 EUR letno.

Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije 
do 6.000 EUR na letno.

Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep teh-
nična podpora))
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MERILO ŠTEVILO 
TOČK

Sedež izvajalca:
– v Mestni občini Celje
– podružnica v Mestni občini Celje
– sedež v drugi občini
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Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– do 10
– do 25
– do 45
– nad 45
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Število usposabljanj oziroma izobraževanj:
– do 3
– nad 3

5
10

Udeležba na forumih, sejmih, organizacija le teh:
– do 2
– nad 2

5
10

Število predvidenih strokovnih ekskurzij:
– do 2
– nad 2

5
10

V/3 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah: 5.000,00 EUR

Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste na-

menov:
(1) predelava kmetijskih pro izvodov, opredelje-

nih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in 
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, 
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu 
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih 
sortimentov);

(2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opre-
mo za pridelavo, skladiščenje in pripravo pro izvodov 
za trg;

(3) neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov na 
kmetijah;

(4) neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov izven 
kmetije;

(5) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska 
dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled 
okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske 
in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz po-
tnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, 
sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin 
za piknike);

(6) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tra-
dicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno 
krovstvo s slamo, skodlami in škriljem, peka v kmečki 
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, 
zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicio-
nalni izdelki iz zelišč in dišavnic);

(7) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih 
virov na kmetiji;

(8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kme-
tijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;

(9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
(10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz 

lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opra-

vljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposa-

bljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 

projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup pro izvodnih pravic.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 

opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo in-
vesticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovo-
ljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti 
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti – iz mne-
nja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna;

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora in varstvu okolja;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupno-
sti;

– upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnje-
vati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnile dejavnosti na kmetiji;

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

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji;

– upravičenci, ki so že prejeli za ta namen sred-
stva iz razpisa od 2007 do konec leta 2009 morajo imeti 
registrirano dopolnilno dejavnost.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči

– do 50 % upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 

500 EUR, najvišji pa 6.000 EUR brez DDV na kme-
tijsko gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost 
investicije ne sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kate-
rem koli obdobju treh proračunskih let.

VI. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec 

z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo 
na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vlo-
žišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje 
na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh 
Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna ob-
čina – javna naročila in razpisi.

VII. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vlo-

ge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne 
bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu 
prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji po-
zvani, da jih dopolnijo v 8. dneh. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo zavržene. Vloge, 
ki bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za prispele 
z datumom dopolnitve. S tem datumom bodo uvrščene 
v vrstni red prispelih vlog. V primeru, da bo število vlog 
večje od količine razpisanih sredstev, bodo imeli pred-
nost vlagatelji, ki so v ukrepu 1. in 2. prejeli višje število 
točk. V primeru, da imata dva ali več upravičencev ena-
ko število točk, se šteje vrstni red vlog glede na datum 
in uro prispetja.

V primeru neporabljenih sredstev se sredstva naj-
prej dodelijo vlagateljem, ki so oddali vlogo do razpisne-
ga roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložlji-
vih sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo odobreno, 
če pa teh ni, bo opravljeno še eno odpiranje vlog. Datum 
odpiranja bo objavljen naknadno na spletnih straneh 
Mestne občine Celje. Odpiranje vlog ne bo javno.

O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu 
odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja 
pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisi-
je. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih 
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posame-
zen ukrep. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. 
Upravičenec iz ukrepa 1. in 4. pred izdanim sklepom 
ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva 
namenjena.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne ob-
veznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo 
s pogodbo.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne 
dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom za-
vrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve 
sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene 
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji kori-
ščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izpla-
čajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek 
mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune 
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep.

Roki za oddajo zahtevkov
Zahtevek za nakup kmetijske mehanizacije, teh-

nično podporo ter »de minimis« – nakup opreme: 3. 9. 
2013.

Zahtevek za ostale naložbe v kmetijska gospo-
darstva ter »de minimis« (gradbene investicije, inve-
sticije v obnovo gospodarskih poslopij …): 3. 9. 2013. 
Tem upravičencem se lahko rok za oddajo zahtevkov 
po predhodnji prošnji podaljša do 9. 11. 2013.

Upravičenci, katerim so bila z odločbo odobrena 
sredstva, pa niso v roku dostavili zahtevka pravica do 
koriščenja sredstev propade. V primeru, da sredstva za 
kmetijsko mehanizacijo in opremo ne bodo pokoriščena 
do 3. 9. 2013, bodo le-ta odobrena upravičencem, ki so 
imeli sicer popolne vloge, vendar po prvem ocenjevanju 
vlog niso imeli dovolj točk, da bi jim bila sredstva odobre-
na. Ti upravičenci bodo obveščeni o možnosti in načinu 
koriščenja sredstev po pošti do 7. 9. 2013.

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene 
aktivnosti za ukrep »Naložbe v kmetijska gospodar-
stva«, morajo biti datirani po prejemu odločbe. Račune 
z datumom pred izdajo odločbe odobritve, kot račune 
z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo 
upoštevala. Računi za ostala dva ukrepa so lahko dati-
rani od 1. 1. 2013 naprej.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2013.

VIII. Rok za oddajo ter način oddaje
Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine 

Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali priporočeno 
po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati »Razpis kme-
tijstvo 2013 – Ne odpiraj«, na sprednjo stran kuverte pa 
naziv in naslov vlagatelja.

Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec A,
– vse zahtevane priloge.
Rok za prijavo je 5. 7. 2013.

Mestna občina Celje
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 Ob-2804/13

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih 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)

javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem: profitno dvosobno sta-
novanje št. 1 v pritličju stanovanjske stavbe na Škrab-
čevem trgu 5, 1310 Ribnica (ID znak posameznega 
dela 1625-1234-1), neto tlorisna površina stanovanja 
je 65,70 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se naha-
ja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1960, 
stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2000. Stanovanje 
sestavljajo dve sobi, kuhinja z jedilnim kotom, kopalni-
ca, predsoba in klet. V najem se oddaja neopremljeno.

3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 
2. točko: najemna pogodba.

V najemni pogodbi bo navedeno, da najemnik v sta-
novanju ne sme imeti domačih živali.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod 

točko 2.: 168,10 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-

višjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih 

stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje 
obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih 

dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti 
Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo 
prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obrato-
valne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalšči-
ne, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrže-
vanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča, stroške zavarovanj in morebitne druge stroške, 
ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan pla-
čati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je 
kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali 
morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo 
najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25 % 
v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, 
da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljav-
nimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse 
obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 
2. julija 2013, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Go-
renjska cesta 3, Ribnica, in sicer ob 11. uri.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 
varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Var-
ščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine 
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ 
– davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine 
za najem stanovanja«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen 
po predhodnem dogovoru, na tel. 01/837-20-28 (Zalka 
Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi doda-
tne informacije o nepremičnini. Vse ostale informacije 
glede javne dražbe dobite na tel. 01/837-20-10 (Ana 
Lesar Oražem).

10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepre-
mičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega 
lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra 
– pravne osebe in sp ipd.),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizič-
na oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno 
ali fizično osebo,

– dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih trans-
ferjev, zase ali za poroka,

– potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obve-
znostih do Občine Ribnica,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko 
računa za primer vračila kavcije,

– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja po-

gojev iz prvih petih alinej 10. točke, bodo po sklepu 
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred 
začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna 
pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo 5 let, naj-
kasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj 
ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz ra-
zlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži 
njegovo kavcijo.

12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-

novana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno 
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem pred-

stojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obra-
zložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer 
se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in 
izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

 Ob-2805/13

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribni-
ca, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 

Javne dražbe
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premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Načrta ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, 
ki ga je na 13. redni seji 20. decembra 2012, sprejel 
Občinski svet Občine Ribnica in Dopolnitve načrta rav-
nanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica, ki jo je 
na 15. redni seji 18. aprila 2013 sprejel Občinski svet 
Občine Ribnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje: profitno enosobno stanovanje 
št. 1, v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu 
Knafljev trg 13, 1310 Ribnica (ID posameznega dela 
1625-454-3), neto tlorisna površina 26,60 m2, stanova-
nje še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina.

Večstanovanjska stavba, v kateri se nahaja predme-
tno stanovanje, je bila zgrajena leta 1979 in stoji na parc. 
št. 119/32, k.o. 1625 – Ribnica. Stanovanje je sestavljeno 
iz naslednjih prostorov: predsobe, kuhinjske niše, večna-
menske sobe in kopalnice z WC-jem, stanovanju pripada 
tudi shrambni prostor v pritličju objekta. Stanovanje je del-
no opremljeno, opremljeni sta kuhinjska niša in kopalnica, 
medtem ko soba in predsoba nista opremljeni.

3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje 
pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za stanovanje pod točko 2. je 

31.574,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 

2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-

višjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 

30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na tran-
sakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476.

Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena 

sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je av-
tomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navede-
nem roku. Plačana varščina se v tem primeru ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 
2. julija 2013, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Go-
renjska cesta 3, Ribnica, in sicer ob 12. uri.

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 
varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo 
bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski 
račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 
DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja), z navedbo 
»plačilo varščine za nakup stanovanja«.

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

10. Ogled predmetnega stanovanja bo možen 
po predhodnem dogovoru, na tel. 01/837-20-28 (Zalka 
Gorše), pri navedeni kontaktni osebi dobite tudi doda-
tne informacije o nepremičnini. Vse ostale informacije 
glede javne dražbe dobite na tel. 01/837-20-10 (Ana 
Lesar Oražem).

11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in 

fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Repu-
blike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepre-
mičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega 
lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra 
– pravne osebe in sp ipd.),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizič-
na oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno 
ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko 
računa za primer vračila kavcije,

– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogo-

jev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, 
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. 
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribni-
ca zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe
– nepremičnina pod točko 2. se proda v celoti po 

načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali 
garancij za nepremičnino,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški 
notarske overitve pogodbe, stroški vknjižbe v zemljiško 
knjigo), vključno z davkom na promet nepremičnin, nosi 
kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-
novana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno 
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek, 

s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega 
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

Št. 7300006941-1 Ob-2806/13

Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 28. čle-
na Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in 
Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno 
glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče, 

Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 
88.000,00 EUR.

2. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Kozje, 
Kozje 36, v izmeri 89,60 m, za izklicno ceno 42.900 EUR.

3. Podstrešni prostor Senožeče, Senožeče 146, 
v izmeri 41,32 m2, za izklicno ceno 5.000 EUR.

4. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Je-
senice – center, Cesta Maršala Tita 17, v izme-
ri 537,36 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno 
ceno 400.000,00 EUR.

5. Solastni del zemljišča (1/10, parcela 1889/1), 
Kidričeva 31, v izmeri 46,20 m2, za izklicno ceno 
3.234 EUR.
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Predkupno pravico ima Ludvik Blažič, Cesta Vik-
torja Svetina 8 a, 4270 Jesenice, kot večinski solastnik 
parcele, ki je predmet prodaje. Prodajalec je dolžan 
imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremič-
nine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. 
O uveljavitvi predkupne pravice se mora nosilec izjasniti 
v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice 
v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

6. Solastni del zemljišča (1/10, parcela 1889/4), Ki-
dričeva 31, v izmeri 4,70 m2, za izklicno ceno 329 EUR.

Predkupno pravico ima Ludvik Blažič, Cesta Vik-
torja Svetina 8 a, 4270 Jesenice, kot večinski solastnik 
parcele, ki je predmet prodaje. Prodajalec je dolžan 
imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremič-
nine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. 
O uveljavitvi predkupne pravice se mora nosilec izjasniti 
v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice 
v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

7. Solastni del zemljišča Zg. Gorje (1/2 parcele 
št. 4/6, v skupni izmeri 837 m2), v izmeri 418,50 m2, za 
izklicno ceno 41.432 EUR.

Predkupno pravico imata solastnika zemljišča Ob-
čina Gorje, Zg. Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje (solastnik 
do 1/6) in Krajevna skupnost Gorje, 4247 Zgornje Gor-
je (solastnik do 1/3). Prodajalec je dolžan imetniko-
ma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po 
vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uvelja-
vitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti 
v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic 
v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

8. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, 
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, s pripadajočim 
deležem na zemljišču, za izklicno ceno 46.000 EUR.

9. Nezasedeni poslovni prostori Ljub ljana, Trža-
ška cesta 68 a (prvo in drugo nadstropje), v izme-
ri 536,07 m2, za izklicno ceno 500.000,00 EUR. Funkci-
onalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.

10. Nezasedeni poslovni prostori Osilnica, Osil-
nica 11a, v izmeri 48,80 m2, za izklicno ceno 31.500 EUR.

11. Garaža Pohorska cesta 21, v izmeri 53,10 m2, 
za izklicno ceno 20.500 EUR.

12. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Novo 
mesto – Kandija, Ragovska ulica 1 in podstrešje, v sku-
pni izmeri 155,40 m2, za izklicno ceno 50.000,00 EUR.

Predkupno pravico ima Andreja Stankovič, Šmarje-
ška cesta 44, 8000 Novo mesto, kot solastnica objekta, 
v katerih so poslovni prostori, ki je predmet prodaje. 
Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice po-
nuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi 
najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice 
se mora nosilec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da 
imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja pred-
kupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim 
ponudnikom.

13. Nezasedena stanovanjska hiša Orlica 3, pri Vu-
hredu, v izmeri 147,90 m2, s pripadajočim zemljiščem, 
za izklicno ceno 9.500,00 EUR.

14. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izme-
ri 65,40 m2, za izklicno ceno 18.000,00 EUR. Stanovanje 
je zasedeno.

15. Stanovanje Rače, Ljub ljanska cesta 14, v izme-
ri 42,0 m2, za izklicno ceno 37.000 EUR, stanovanje je 
zasedeno z najemnikom po sklenjeni pogodbi do konca 
meseca februarja 2014.

16. Nezasedeno stanovanje Lovrenc na Pohor-
ju, Spodnji trg 7, v izmeri 55,15 m2, za izklicno ceno 
27.000 EUR.

Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., 

v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v sredo, 
19. junija 2013, ob 12. uri;

– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Zne-
sek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, 
če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 
20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko je 
izklicna cena višja od 20.000,00 EUR,

– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe var-
ščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR 
Pošte Slovenije, d.o.o. št. 90672-0000040025, pri Po-
štni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo 
o plačilu varščine;

– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti 
nižja od izklicne vrednosti;

– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremič-
nine še predpisan davek;

– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične ose-
be. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji 
in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni 
dokument;

– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino po-
nudi najvišjo ceno;

– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave 
dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe,

– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje 
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se 
varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. 
V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepre-
mičnini pod številko 14, se vrne varščina uspelemu 
dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obve-
stila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni 
po poteku 30-dnevnega roka za uveljavitev predkupne 
pravice.

Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo 

v 30 dneh po zaključku dražbe, razen v primeru nepre-
mičnin iz zaporednih številk 5, 6, 7 in 12, za katero se 
mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30-dnevne-
ga roka za uveljavitev predkupne pravice.

Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni 
po podpisu in overitvi pogodbe.

Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se 
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru pro-
dajalec zadrži varščino.

Dodatne informacije in dogovori za ogled nepre-
mičnin so možni:

– za nepremičnine pod številko 1, 2 in 14, na 
tel. 03/424-36-21, Gabriela Svete,

– za nepremičnine pod številko 3, na 
tel. 05/666-66-23, Darja Janežič,

– za nepremičnine pod številko 4, 5, 6 in 7, na 
tel. 04/252-46-51, Katja Celec,

– za nepremičnine pod številko 8, 9, in 10, na 
tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek,

– za nepremičnine pod številko 11, 13, 15 in 16, na 
tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc,

– za nepremičnine pod številko 12, na 
tel. 07/371-86-40, Ivanka Lapuh.

Pošta Slovenije d.o.o. Maribor

Št. 478-7/2013-1 Ob-2816/13

Občina Mirna Peč, Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna 
Peč, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe 
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o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, 34/11 in 42/11) in Odloka 
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 105/12), objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Ob-
čina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, matič-
na številka 1357816000, ID za DDV SI 57621594, 
tel. 07/393-61-00.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji 
znesek višanja

Predmet prodaje je stavbno zemljišče v Industrijski 
coni Dolenja vas, parc. št. 3559, v izmeri 5795 m², k.o. 
1452- Hmeljčič.

Izklicna cena zemljišča znaša 231.800,00 EUR in 
ne vključuje pripadajočega 20 % DDV.

Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za 

katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri raz-
polaganju s stvarnim premoženjem Občine Mirna Peč 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni 
po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno 
pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku 
ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani iz-
branega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, 
prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na do-
ločen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni 
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, proda-
jalec pa bo vplačano varščino zadržal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stro-
škov, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na račun TRR občine pri 

UJP Novo mesto št. 01370-0100015628; sklic na šte-
vilko odobritve: 11 76694-7221002-072013, BIC KODA 
BSLJSI2X, za parc. št. 3559, 1452 – k.o. Hmeljčič, 
v 15 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 
pripadajoči davek (20 % davek na dodano vrednost) in 
vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške 
notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastnin-
ske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo, 26. junija 2013, 

v sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, 
z začetkom ob 12. uri.

Dražitelji se bodo morali 10 min. pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki se 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, v primeru, če se v imenu dražitelja javne 
dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se pri-
javi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi sa-
mostojni podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vračila varščine, 
davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma 
matično številko in telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in po-
datke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku 
ali pa kopijo listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave.

8. Višina varščine: dražitelji morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene, na račun TRR občine pri UJP Novo mesto 
št. 01370-0100015628; sklic na številko odobritve: 11 
76694-7221002-072013, BIC KODA BSLJSI2X, za parc. 
št. 3559, k.o. Hmeljčič, z navedbo namena nakazila: 
Javna dražba, in sicer do vključno 24. junija 2013 do 
12. ure.

9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše in-
formacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetnem zemljišču in informacije za ogled zemlji-
šča dobijo interesenti na Občini Mirna Peč, kontaktna 
oseba je Irena Jerič, tel. 07/393-61-08.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – 

kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo 
nepremičnine.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne 
dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Me-
stne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju 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).

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli 
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 
Občine Mirna Peč http://www.mirnapec.si.

Občina Mirna Peč

Št. 478-141/2013-1 Ob-2864/13

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12, 24/13), objavlja

javno dražbo
prodaje nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Voj-

kova cesta 55, 1000 Ljub ljana.
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Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za 
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.

II. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Garaža št. 108 na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana, k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-108, 
(zasedena).

a. Ogled garaže: 19. 6. 2012 od 9. do 10. ure.
b. Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
2. Trisobno stanovanje, na naslovu Šolska ulica 11, 

št. 5 (nezasedeno), v II. nad. s kletjo in drvarnico, v sku-
pni izmeri 58,28 m2, k.o. 2035 Škofja Loka, iden. št. 
stavbe 566 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak 
2035-566-5, letnik 1961, tablica MO 26282.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
10. do 12.30.

b. Izklicna cena: 56.000,00 EUR.
3. Trisobno stanovanje, na naslovu Šolska ulica 11, 

št. 6 (nezasedeno), v II. nad. s kletjo in drvarnico, v sku-
pni izmeri 60,78 m2, k.o. 2035 Škofja Loka, iden. št. 
stavbe 566 in posameznega dela št. 6, celotni ID znak 
2035-566-6, letnik 1961, tablica MO 26283.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
10. do 12.30.

b. Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje, na naslovu Rozmanova 

ulica 24c, št. 4 (nezasedeno), v PR, v skupni izmeri 
s kletjo 52,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. 
stavbe 926 in posameznega dela št. 4, celotni ID znak 
2525-926-4, letnik 1978, tablica MO 25005.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
10.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 33.600,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje, na naslovu Rozmanova 

ulica 24c, št. 18 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni iz-
meri s kletjo 65,80 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. 
stavbe 926 in posameznega dela št. 18, celotni ID znak 
2525-926-18, letnik 1978, tablica MO 24001.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
10.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 41.100,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje, na naslovu Rozmanova 

ulica 24c, št. 19 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni iz-
meri s kletjo 64,40 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. 
stavbe 926 in posameznega dela št. 19, celotni ID znak 
2525-926-19, letnik 1978, tablica MO 24002.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
10.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 47.700,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje, na naslovu Rozmanova 

ulica 24c, št. 20 (nezasedeno), v IV. nad., v skupni iz-
meri s kletjo 77,10 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. 
stavbe 926 in posameznega dela št. 20, celotni ID znak 
2525-926-20, letnik 1978, tablica MO 24003.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
10.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 45.700,00 EUR.
8. Enosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. okto-

bra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj, 
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID 
znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 24.300,00 EUR.
9. Trisobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. okto-

bra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 1535 

Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega dela 
št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik 1959, tablica 
MO 27774.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 36.450,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. ok-

tobra 4, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v I. nad., 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 80,40 m2, k.o.1535 Črnomelj, 
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 5, celotni ID 
znak 1535-19-5, letnik 1959, tablica MO 27779.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 32.400,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ulica 21. ok-

tobra 2A, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v II. nad., 4. 
etaže, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 72,93 m2, 
k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega 
dela št. 5, celotni ID znak 1535-25-5, letnik 1961, tablica 
MO 27764.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
8.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 27.540,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje, na naslovu Dvorakova 6, 

št. 7, Maribor (nezasedeno), v III. nad., v skupni izmeri 
s kletjo 77,30 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 336 
in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 659-336-7, 
letnik 1956, tablica MO 26519.

a. Ogled stanovanja: 17. 6. 2013 in 19. 6. 2013 od 
9.30 do 11. ure.

b. Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
B. Zemljišča in objekti
Poslovne nepremičnine v Tehnično remontnem za-

vodu Slovenska vas v III. sklopih
1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem Zavodu 

Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/1, posl. stav-
ba, v izmeri 3 m2, dvorišče, v izmeri 16.859 m2, parc. 
št. 2071, posl. stavba, v izmeri 5.241 m2, parc. št. 2072, 
posl. stavba, v izmeri 1966 m2 in 1/2 parc. št. 2069/3, 
dvorišče, v izmeri 1010, zkv 1044, k.o. Nova vas (1310).

a. izklicna cena: 997.000,00 EUR.
2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem Zavodu 

Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/2, dvorišče, 
v izmeri 8.666 m2, parc. št. 2076, posl. stavba, v izmeri 
87 m2, parc. št. 2077, posl. stavba, v izmeri 84 m2, parc. 
št. 2078, posl. stavba, v izmeri 559 m2, zkv 1044, k.o. 
Nova vas (1310).

a. izklicna cena: 85.000,00 EUR.
3. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem Zavodu 

Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/4, dvorišče, 
v izmeri 2.936 m2, parc. št. 2068, posl. stavba, v iz-
meri 852 m2 in 1/2 parc. št. 2069/3, dvorišče, v izmeri 
1010 m2 zkv 1044, k.o. Nova vas (1310).

a. Izklicna cena:116.000,00 EUR.
Iz potrdila o namenski rabi občine izhaja, da se 

navedena stavbna zemljišča nahajajo na območju go-
spodarske cone in da so objekti in okoliši objektov 
posebnega pomena za obrambo. Občina Brežice ne 
uveljavlja predkupne pravice.

III. Ogled nepremičnin:
Oglede boste lahko opravili ob terminih, določenih 

ob vsaki posamezni nepremičnini. Na terenu bo dose-
gljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728-01-20 za stanovanja 
na območju Ilirska Bistrica, za stanovanja v Škofji Loki 
je dosegljiva UO Kranj, tel. 04/202-31-00, Jože Kočevar 
za stanovanja na območju Črnomlja, tel. 07/356-95-71, 
za stanovanje v Mariboru je dosegljiva UO Maribor, 
tel. 041/805-345, Ivica Kolarič. Objekte si ogledate 
po predhodni najavi na tel. 041/397-954 (g. Lesar). Na 
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morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji in objekti oziro-
ma zemljiščem lahko pokličete tudi na tel. 01/471-22-13 
od 10. 6. 2013 – do 26. 6. 2013, med 8. in 12. uro.

IV. Pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina se proda v celoti po sistemu vide-

no – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so 
zk urejena (razen pod zaporedno št. 12, ki je zemljiško-
knjižni vpis tik pred koncem izvedbe). Prodajalec ne 
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne 
ugotovljene površine stanovanja, kleti oziroma garaže 
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne daja-
tve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih 
storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.

Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražite-
lju; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporablja-
jo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.

Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zase-
denih nepremičnin kupec ureja sam.

Predpisane davčne dajatve v višini 20 % za kme-
tijska zemljišča in 2 % za zazidana stavna zemljišča, ki 
niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev 
in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR 

za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR 

za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno 

v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj-

ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec 
zadrži njegovo kavcijo.

5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položi-
ti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski račun 
Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 11 
19119-7141998-89000. Dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni 
od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se pla-
ča v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec 
izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se 
vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo 
RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-89000. 
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje 
v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan 

javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki 

bodo do 26. 6. 2013 do 12. ure, na naslov naročnika: 
RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljub ljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 
Javna dražba 27. 6. 2013« s pripisom na hrbtni strani 
ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije na-
slednjih dokumentov:

– potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila 
razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno šte-
vilko TRR računa za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro naj-
več 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke);

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, 
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR 
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora 
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi 
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila 
za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s ka-
tero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

– izpisek iz sodnega registra (samo za pravne ose-
be) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 
30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi,

– osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične ose-
be, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni 
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te.

8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziro-
ma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, 
morebiten e-naslov in telefonsko številko.

9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a.) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno;

b.) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c.) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena 

oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve prav-
nega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške.

V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena 
prodaja bo potekala 27. 6. 2013 ob 11. uri, v prostorih 
Ministrstva za obrambo, na naslovu, Vojkova 55a v Av-
ditoriju, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 28/2013 Ob-2801/13

Center za socialno delo Celje, Opekarniška 15/b, 
Celje, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 28. 5. 2013 
razpisuje delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo Celje (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje 
pogoje po 56., 57. in 69. člena Zakona o soc. varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 57/12) in sicer:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobraz-
bo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih 
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdra-
vstvene smeri – smer delovne terapije ali teološke smeri 
z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in 
opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva,

– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psi-
hološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, 
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer 
delovne terapije ali teološke smeri z ustrezno speciali-
zacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet 
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– da ima opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v so-
glasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževa-
nje.

Ne glede na pogoje iz tretje alinee je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega 
programa za vodenje, mora ga pa opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 

kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo 
Celje, Opekarniška 15/b, 3000, Celje – z oznako »Za 
razpisno komisijo«, v roku 8 dni od objave tega razpisa. 
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku, določenim 
z zakonom.

Center za socialno delo Celje

Št. 82/2013 Ob-2814/13

Na podlagi sklepa Sveta Srednje šole Jesenice, ki 
je bil sprejet na 10. redni seji sveta, dne 29. 5. 2013, 
Svet srednje šole Jesenice razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
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).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan 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 ni 

v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet srednje šole Jesenice, Ulica 
bratov Rupar 2, 4270 Jesenice, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Srednje šole Jesenice

Št. 0141-104/2013 Ob-2818/13

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa 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), 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slo-
venskem (Uradni list RS, št. 106/06) Ministrstvo za kul-
turo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda Muzej krščanstva na 
Slovenskem.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 

področja dela muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v ko-

lektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje dveh svetovnih jezikov, od tega vsaj enega 

na višji ravni, drugega pa na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevno-
sti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz sve-
tovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraže-
valni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na 
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem 
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz 
katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetov-

Razpisi delovnih mest
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nega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno 
dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja muzeja za prihodnjih pet let;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v ko-

lektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta imenoval za direktorja 
javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat 
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s pred-
sednikom sveta javnega zavoda Muzej krščanstva na 
Slovenskem.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o imenovanju direktorja.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Muzej krščanstva na 
Slovenskem« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega 
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/400-52-67.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 0141-209/2013 Ob-2819/13

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa 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), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 
8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o usta-
novitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče 
Opera in balet Ljub ljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 
2/09, 37/10) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis 
za delovno mesto

ravnatelja javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Opera in balet Ljub ljana.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni;

– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtev-
nosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz 
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se 
šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni iz-
obraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o ude-
ležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno 
zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja 
izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraže-
vanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma 
drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega 
jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijske-
ga programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih 
mestih,

2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni in znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta 
javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda 
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogod-
bo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta 
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera 
in balet Ljub ljana.
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O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – ravnatelj – SNG Opera in ba-
let Ljub ljana« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega 
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov: ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/400-57-48.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 120/13 Ob-2832/13

Svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom 
upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Koso-
velova 22, 6310 Izola, na podlagi sklepa sveta zavoda, 
z dne 30. 5. 2013, razpisuje delovno mesto:

direktorja/direktorice.
Kandidat/ka za direktorja/direktorice Doma mora 

poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom izpol-
njevati še pogoje iz 56., 57., 69. člena Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami):

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem var-
stvu, pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izo-
brazba v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstvene-
ga zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega 
leta od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.

Zaželeno je znanje italijanskega jezika.
Kandidati/kandidatke morajo priložiti tudi program 

dela in vizijo razvoja Doma.
Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Imenovani/imenovana direktor/direktorica sklene 

pogodbo o zaposlitvi s Svetom zavoda za čas trajanja 
mandata.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo obveščeni 
o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev, življenjepis (kratek opis dosedanjega dela) kan-
didati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet doma upokojencev Izola, Kosovelova 22, 
6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – razpis direktorja«.

Svet Doma upokojencev Izola

 Ob-2865/13

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 in 45/08), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarja Gregorja Mesarja iz Sežane razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarju Gregorju Mesarju v Sežani (za določen čas 
enega leta).

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.«

Notarska zbornica Slovenije
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Št. 1100-77/2012-27 Ob-2844/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Ca-
rinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski 
urad (v nadaljevanju: GCU) objavlja na podlagi obja-
ve Ob-5167/12 v Razglasnem delu Uradnega lista RS 
št. 101/2012, z dne 21. 12. 2012, ki se nanaša na javno 
povabilo za oddajo ponudb za podelitev javnega poo-
blastila za izvedbo usposabljanja in strokovnega izpita 
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah 
naslednjo odločbo, ki je izdana na podlagi drugega od-
stavka 6. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov 
Evropskih skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 in 
111/07 – v nadaljevanju: ZICPES) v zadevi podelitve 
javnega pooblastila za izvedbo usposabljanj in strokov-
nih izpitov za opravljanje poslov zastopanja v carinskih 
zadevah.

1. Javno pooblastilo za izvedbo usposabljanj in 
strokovnih izpitov za opravljanje poslov zastopanja 
v carinskih zadevah se podeli SUAŠ Ljub ljana – Sre-
dnji upravno administrativni šoli Ljub ljana, Zdravstvena 
pot 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: SUAŠ Ljub ljana).

2. SUAŠ Ljub ljana se podeli javno pooblastilo za 
obdobje 2 let, šteto od dneva dokončnosti te odločbe. 
GCU lahko podaljša veljavnost javnega pooblastila tri-
krat za vsako nadaljnje leto, in sicer z izdajo odločbe 
o podaljšanju veljavnosti podeljenega javnega poobla-
stila št. 1100-77/2012-19 z dne 8. marec 2013.

3. Javno pooblastilo lahko preneha pred potekom 
roka veljavnosti le-tega v naslednjih primerih:

– če se SUAŠ Ljub ljana izbriše iz Poslovnega regi-
stra oziroma sodišče zoper SUAŠ Ljub ljana izda sklep 
o začetku stečajnega postopka oziroma kolikor se zoper 
SUAŠ Ljub ljana začne kateri koli postopek, katerega 
posledica je izbris SUAŠ Ljub ljana iz Poslovnega regi-
stra Slovenije,

– če se GCU odloči v lastni izvedbi izvajati naloge, 
ki so predmet javnega pooblastila,

– če se SUAŠ Ljub ljana izbriše iz razvida izvajalcev 
javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobra-
ževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport,

– če GCU SUAŠ Ljub ljana odvzame javno poobla-
stilo, ker SUAŠ Ljub ljana ne izvaja vestno in strokovno 
nalog, ki so predmet javnega pooblastila, kot je to do-
ločeno z Uredbo o pogojih za opravljanje poslov zasto-
panja v carinskih zadevah (Uradni list RS, št. 33/04, 
109/04 in 96/05) in Programom usposabljanja za opra-
vljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, številka: 
1100-47/2012-13, z dne 23. november 2012,

– če SUAŠ Ljub ljana ne vodi evidence usposa-
bljanj, predavateljev, kandidatov in opravljenih ur, ne iz-
vaja strokovnih izpitov in ne vodi zapisnikov za vodenje 
strokovnega izpita, ne izdela evalvacijskega poročila 
o uspešnosti usposabljanja, ne izdaja potrdil o usposa-
bljanju in o opravljenem strokovnem izpitu in v primeru 
večjega nezadovoljstva udeležencev usposabljanj za 
strokovni izpit s področja opravljanja poslov v carinskih 
zadevah, tj. kolikor sedemdeset odstotkov vseh udele-
žencev z oceno negativno oceni izvedbo dveh zapo-
rednih usposabljanj za strokovni izpit s področja opra-
vljanja poslov v carinskih zadevah. GCU v tem primeru 

odvzame javno pooblastilo po preteku roka, ki ga GCU 
določi SUAŠ Ljub ljana v pisnem opozorilu.

4. SUAŠ Ljub ljana izvaja obveznosti, ki izhajajo iz 
podeljenega javnega pooblastila, v skladu z dokumen-
tacijo za podelitev pooblastila za izvedbo usposabljanja 
in izvedbo strokovnega izpita za opravljanje poslov za-
stopanja v carinskih zadevah št. 1100-77/2012-4 z dne 
21. december 2012, Uredbo o pogojih za opravljanje 
poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, 
št. 33/04, 109/04 in 96/05 – v nadaljevanju: uredba) in 
Programom usposabljanja za opravljanje poslov zastopa-
nja v carinskih zadevah, številka: 1100-47/2012-13, z dne 
23. november 2012 (v nadaljevanju: program). GCU iz-
vaja nadzor nad SUAŠ Ljub ljana, ki se tiče izpolnjevanja 
obveznosti na podlagi podeljenega javnega pooblastila.

5. SUAŠ Ljub ljana sme udeležencem za udeležbo 
na usposabljanju, opravljanje strokovnega izpita oziro-
ma popravnega izpita ali za gradivo zaračunati nasle-
dnje cene:

C1: Cena oziroma vrednost kotizacije na udeležen-
ca za usposabljanje in gradivo: 460,00 EUR brez davka 
na dodano vrednost,

C2: Cena oziroma vrednost kotizacije na udeležen-
ca za opravljanje strokovnega izpita: 220,00 EUR brez 
davka na dodano vrednost,

C3: Cena oziroma vrednost kotizacije na udeležen-
ca za opravljanje popravnega izpita: 100,00 EUR brez 
davka na dodano vrednost,

C4: Cena oziroma vrednost kotizacije na udele-
ženca za gradivo: 60,00 EUR brez davka na dodano 
vrednost.

Cene za obdobje enega leta so končne in ne-
spremenljive. Kolikor indeks cen življenjskih potrebščin 
kumulativno preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka 
enega leta od dokončnosti te odločbe, se cene uskladijo 
z 80 % povišanjem indeksa cen življenjskih potrebščin.

6. Stroški postopka podelitve javnega pooblastila 
do izdaje te odločbe v celoti bremenijo proračun GCU.

Celotno besedilo odločbe o podelitvi javnega poo-
blastila je objavljeno na spletni strani Carinske uprave 
RS: http://www.carina.gov.si/si/javne_objave/javna_na-
rocila/?tx_t3javnirazpis_pi1 %5Bshow_single %5D=861.

Carinska uprava RS

 Ob-2802/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Zagorje, Selo pri Zagorju 77, parc. št. 291/6, 

291/7, 291/8, 294/3, 283/4, 287/2, 287/4, 290/3 in del 
parc. št. 287/5, vse k.o. Zagorje – mesto.

c) Vrsta nepremičnine: funkcionalno zemljišče, skla-
diščni prostori in silosi za žita, v deležu 1/1.

Druge objave
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d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno 
– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa plača kupec.

e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 402.000,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobene-
ga ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu po-
godbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. 
SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 24. 6. 
2013, do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Zagorju – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 24. 9. 2013.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-

ranje ponudb bo dne 24. 6. 2013, ob 9.15, v sejni sobi, 
VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

Št. 478-0019/2012 Ob-2803/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
Občina Komenda, objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo plinovodnega omrežja v 1. fazi poslovne 

cone Komenda in ustanovitev služnosti
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina 

Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumen-

tacija je dostopna na spletnih straneh Občine Komenda: 
www.komenda.si in na sedežu Občine Komenda. Vpo-
gled in dvig razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: mar-
jan.potocnik@komenda.si.

3. Predmet prodaje je pravica do uporabe plino-
vodnega omrežja v 1. fazi Poslovne cone Komenda. 
Trasa omrežja v skupni dolžini 1.470,00 m je neposre-
dno in posredno namenjena uporabnikom 277 parcel 
v skupni okvirni izmeri 86 ha v Poslovni coni Komenda 
in je hkrati povezava na plinovodno omrežje za nase-
lja v Občini Komenda. Omrežje, ki je predmet proda-
je, poteka po parcelah s parc. št. 1333/51, 1333/53, 
2067, 1333/15 (parcele so v lasti Občine Komenda) ter 
1333/67, 1333/47 in 1333/48 (parcele niso v lasti Ob-
čine Komenda, a se občina obveže pridobiti ustrezno 
služnost v korist kupca plinovodnega omrežja, kot je 
to opredeljeno v naslednji točki), vse k. o. 1905 Moste. 
Pravica do uporabe plinovodnega omrežja se prodaja 
izključno skupaj z ustanovitvijo služnosti.

4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi usta-
novitev služnostne pravice za vzpostavitev, obrato-
vanje, vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja. 
Služnostna pravica, ki bo ustanovljena v korist izbra-
nega ponudnika, bo zajemala naslednja upravičenja: 
vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnega 
omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do pli-
novodnega omrežja za potrebe njegovega obratova-
nja, vzdrževanja, popravil in nadzora, odstranjevanje 
naravnih ovir pri obratovanju in vzdrževanju plinovo-
dnega omrežja. Občina bo v korist izbranega ponu-
dnika ustanovila služnost na svojih nepremičninah, na 
katerih leži plinovodno omrežje. Prav tako bo Občina 
Komenda uredila ustanovitev služnosti na parcelah, 
ki niso v njeni zemljiško knjižni lasti, in sicer v okvir-
nem roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe z izbranim 
ponudnikom. Služnost bo ustanovljena za zakonsko 
maksimalno dovoljeni čas z zavezo Občine Komenda 
in ostalih lastnikov parcel za podaljšanje služnosti za 
nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upoštevati vse 
pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo in Po-
godbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je sestavni 
del te razpisne dokumentacije.

5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektronske 
pošte na naslovu: marjan.potocnik@komenda.si ali pre-
ko navadne pošte na naslov Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, zadeva »prodaja plinovodne-
ga omrežja – 1. faza Poslovne cone Komenda«. Mogoč 
je tudi ogled omrežja na terenu, in sicer ob navzočnosti 
Marjana Potočnika in po predhodnem dogovoru z njim 
preko telefona na št. 041 651 795. Skrajni rok za vpra-
šanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je 
do vključno dne 28. 6. 2013.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela 
na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, najkasneje do dne 5. 7. 2013, do 10. ure. 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni 
na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
s pripisom »Ponudba za nakup plinovodnega omrež-
ja« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni 
naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter 
ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem 
ponudb, bodo kot nepravilne oziroma prepozne izlo-
čene iz postopka zbiranja ponudb ter neodprte vrnjene 
na naslov ponudnika oziroma pošiljatelja naveden na 
ovojnici. Ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo 
oziroma dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. 
Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na 
enak način kot ponudbe. Ponudbe, ki jih bodo ponudniki 
oddali v postopku javnega zbiranja ponudb, so zavezu-
joče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka 
roka za oddajo ponudb. Kolikor ponudnik v svoji ponud-
bi navede, označi ali kakorkoli drugače opredeli, da je 
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njegova ponudba nezavezujoča, se takšna ponudba 
šteje za neustrezno in bo ponudnik izločen iz postopka 
javnega zbiranja ponudb.

7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem 
jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo 
izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepra-
vilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo.

8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 
5. 7. 2013 ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda, Zaj-
čeva cesta 23, 1218 Komenda.

9. Občina Komenda bo v roku 30 dni od odpiranja 
ponudb sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika. Odločitev o izbiri bo poslana vsem ponudnikom, 
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in 
lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli pre-
kine oziroma od njega odstopi.

10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila 
Pogodbo o prodaji pravice do uporabe plinovodnega 
omrežja v 1. fazi Poslovne cone Komenda in Pogodbo 
o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno oprede-
ljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Osnutka 
pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine 
znaša 87.177,70 EUR + DDV. Glede izvedbe plačila lah-
ko ponudniki izbirajo med naslednjima možnostma: (1) 
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodb 
z izbranim ponudnikom ali (2) Plačilo kupnine v treh ena-
kih obrokih, in sicer plačilo prvega obroka v roku 30 dni 
od podpisa pogodb z izbranim ponudnikom, plačilo dru-
gega obroka najkasneje do 30. 10. 2013 in plačilo tretje-
ga obroka najkasneje do 31. 12. 2013, pri čemer se za 
plačilo drugega in tretjega obroka obračunavajo obresti 
po fiksni obrestni meri v višini 7 % letno, ki tečejo od iz-
teka 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom 
do plačila posameznega obroka. Če se ponudnik odloči 
za takšen način plačila, mora najkasneje ob podpisu 
pogodbe za zavarovanje plačil predložiti bančno garan-
cijo v višini ponujene vrednosti kupnine z veljavnostjo 
najmanj do 31. 1. 2014. Garancija za zavarovanje plačil 
se lahko unovči, če ponudnik zamudi s plačilom katere-
gakoli obroka kupnine.

12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost 
ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 
10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar 
znaša 8.717,77 EUR, na račun Občine Komenda, št. 
SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi.

13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora 
imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti 
po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbe-
nih obveznosti.

14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče 
dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe, so stroški 
ponudnika.

Občina Komenda

Št. 77/2013 Ob-2809/13

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12) ter Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13), Občina Radenci, Radgonska 
cesta 9, 9252 Radenci, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

Predmet oddaje
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor s te-

raso, ki se nahaja na nepremičnini s parcelno številko 
809/1 (ID 200-809/1-0), k.o. 200 Radenci in zajema:

– gostinski lokal v objektu »Slačilnice s pokrito tri-
buno« v izmeri 24,50 m2,

– garderobo v objektu »Slačilnice s pokrito tribuno« 
v izmeri 5,10 m2,

– celotne sanitarije v objektu »Slačilnice s pokrito 
tribuno« v izmeri 24,50 m2 in

– odprto teraso pred poslovnim prostorom in zraven 
objekta »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 20,00 m2.

Poslovni prostori niso opremljeni, so pa urejeni 
priključki za elektriko in vodo ter odtoki za montažo go-
stinske opreme. Poslovni prostor ima po tleh položeno 
keramiko.

Poslovni prostori, ki so predmet najema, se oddajo 
in prevzamejo po načelu »videno – najeto«.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Jasno Divjak 
(02/566-96-13), s katero se lahko tudi dogovorijo glede 
ogleda poslovnih prostorov.

Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-sa-

mostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za 
opravljanje gostinske dejavnosti.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 
podatke, dokazila in priloge:

1. Dokazila glede registracije za opravljanje gostin-
ske dejavnosti:

– za pravne osebe: odločbo o vpisu v register ozi-
roma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 8 dni,

– za samostojne podjetnike: obrtno dovoljenje ozi-
roma priglasitveni list oziroma izpis iz evidence AJPES-a 
ter fotokopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje drža-
vljanstvo RS in stalno bivališče.

2. Potrdilo Davčne uprave RS o plačanih davkih in 
prispevkih, ki ni starejše od 8 dni.

3. Dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe: BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 

in kazalniki za leto 2012,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 

1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012,
– potrdilo o plačilni sposobnosti pravne osebe, ki ga 

izda banka, ki vodi TRR ponudnika, pri čemer potrdilo ne 
sme biti starejše od 10 dni od dneva, ki je določen kot 
skrajni rok za oddajo ponudb. Kolikor ima ponudnik več 
transakcijskih računov, mora predložiti potrdila poslovnih 
bank za vse transakcijske račune.

4. Opis ponudbe ter strokovnosti zaposlenega ose-
bja.

5. Informativni cenik.
6. Podpisan in izpolnjen vzorec najemne pogodbe.
Listine, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe 

in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predložene kot 
izvirniki ali v overjenih kopijah od notarja ali upravne 
enote/občine.

Izhodiščna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina zna-

ša 10,00 EUR/m2 in ne vključuje DDV. Mesečna naje-
mnina se zaračunava na podlagi kvadrature, v izme-
ri 29,60 m2.

Najemnina se bo letno usklajevala z indeksom rasti 
cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Najemnina in druge pogodbene finančne obvezno-
sti zapadejo v plačilo v 8 dneh po izstavitvi računa.
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Pogoji najema
Najemnik mora na svoje stroške in na svoje tve-

ganje pridobiti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti. Manjkajočo opremo za izvajanje dejavnosti 
nabavi in namesti najemnik na svoje stroške.

Najemnik mora na lastne stroške redno vzdrževati 
najete poslovne prostore. Pred vsakim posegom, ki 
presega redna vzdrževalna dela, mora pridobiti pisno 
soglasje najemodajalca. Najemnik ni upravičen do po-
vrnitve vlaganj v poslovni prostor in opremo.

Obratovalni čas poslovnega prostora je v dome-
ni najemnika, pri čemer najemodajalec postavlja zgolj 
pogoj, da bo poslovni prostor ne glede na splošni obra-
tovalni čas, obratoval tudi znotraj terminov, ko bodo 
potekale večje športne aktivnosti na objektih s športno 
infrastrukturo.

Najemnika bodo bremenili stroški obratovanja (po-
raba električne energije, poraba vode, telefonski stro-
ški, odvoz smeti, stroški porabe električne energije za 
ogrevanje (obračun po kvadraturi gostinskega lokala), 
stroški čiščenja in vzdrževanja vseh prostorov predmeta 
oddaje, stroški tekočega vzdrževanja, stroški zavarova-
nja in drugi stroški).

Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist Občine Radenci. Najemna po-
godba se sklepa za določen čas desetih let z možnostjo 
podaljšanja.

V primeru neskladja med vsebino javnega razpisa 
in osnutkom najemne pogodbe v razpisni dokumentaciji, 
velja vsebina osnutka najemne pogodbe.

Merila za ocenitev ponudb
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najviš-

ja ponujena najemnina ob izpolnjevanju drugih pogojev 
v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bosta dva ponudnika oziroma več 
ponudnikov ponudili enak znesek najemnine, se bodo 
opravila pogajanja.

Navodila za pripravo ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku 

in na obrazcih, ki so sestavni razpisne dokumentacije.
Ponudbe z nižjo mesečno najemnino od izhodiščne 

ter nepravočasne, nepopolne in nepravilno označene 
ponudbe ter sestavljene v nasprotju z razpisnimi pogoji, 
bodo izločene. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Rok in način predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne glede na 

način dostave prispele na naslov Občina Radenci, Rad-
gonska cesta 9, 9252 Radenci, do vključno ponedeljka, 
24. 6. 2013, do 10. ure. Ponudbe morajo biti oddane 
v zaprti ovojnici, izpolnjen Obrazec 6 mora biti prilepljen 
na kuverto. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski 
obliki.

Datum odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo v ponede-

ljek, 24. 6. 2013, ob 12. uri, na naslovu Občine Radenci, 
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v prvem nadstropju, 
pisarna župana.

Predstavniki ponudnikov se morajo na javnem od-
piranju izkazati s pooblastilom odgovorne osebe, ta pa 
z osebnim dokumentom.

Izid razpisa
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 

15 dni po odpiranju ponudb.
Izbranega ponudnika se bo pozvalo, da v 8 dneh 

po prejemu sklepa o izbiri, sklene najemno pogodbo. 
Če izbrani ponudnik v tem roku ne bo sklenil najemne 
pogodbe, se bo štelo, da je odstopil od pogodbe, naje-

modajalec pa bo lahko ponudil sklenitev pogodbe nasle-
dnjemu najugodnejšemu ponudniku.

Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega 
zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.

Drugi pogoji javnega razpisa
Najemodajalec si pridržuje pravico da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez kakršnihkoli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil 
nastopajo:

– kadarkoli do izteka roka za prijavo popravi in/ali 
dopolni predlog najemne pogodbe v razpisni dokumen-
taciji,

– ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli 
do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje 
nepremičnin in sklenitev pravnega posla,

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede 
končna pogajanja glede končne vsebine in izvedbe na-
jemne pogodbe, pri čemer končna vsebina najemne 
pogodbe ne sme biti za najemnika ugodnejša od vsebi-
ne predloga najemne pogodbe v razpisni dokumentaciji,

– v primeru zavrnitve sklenitve najemne pogodbe 
s strani prvoizbranega najugodnejšega ponudnika in/ali 
sklenitev pogodbe ponudi naslednjemu najugodnejšemu 
ponudniku ali pa prekine postopek oddaje poslovnega 
prostora v najem.

Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija 
je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav do-
segljiva na spletni strani: www.radenci.si ter objavljena 
v Uradnem listu RS.

Občina Radenci

Št. 2013/111 Ob-2810/13

Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, na podlagi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13) in Načrta razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem občine za leto 2013, ki je priloga 
Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 102/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Ob-
čina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, mat. št. 5883202, ID 
št. za DDV: SI69533768.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet razpisa je prodaja trisobnega stanovanja 
v več stanovanjskem in poslovnem objektu Pr` Matic 
v Žireh, Loška cesta 1, Žiri (376/9, k.o. Dobračeva) 
v skupni izmeri 76,03 m2. Stanovanje obsega dnevno 
sobo, kuhinjo, kopalnico z WC-jem in spalnico v IV. etaži 
ter dve sobi v V. etaži. Stanovanju pripada shramba na 
hodniku IV. etaže objekta.

Stanovanje je bilo prvič vseljeno 1. 9. 2003, opre-
mljeno je z elektroinstalacijo, vodovodom, kanalizacijo 
in centralnim sistemom ogrevanja iz skupne kurilnice.

Izhodiščna prodajna vrednost stanovanja je 
50.000,00 EUR.

3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – 

kupljeno«.
– Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od 

pogodbenih strank.
– Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni od dne-

va poteka roka za oddajo ponudb.
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– Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po 
opravljeni izbiri s prodajalcem skleniti prodajno pogod-
bo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami 
tega javnega poziva. Če izbrani ponudnik v navedenem 
roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od 
pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati 
dano varščino.

– Ponudnik mora plačati kupnino na dan overitve 
pogodbe, in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem 
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre 
in unovči varščino za resnost ponudbe. Plačilo kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega 
posla.

– Overjeno pogodbo se kupcu izroči po izvedenem 
plačilu kupnine.

– Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet 
tega razpisa.

– Občina Žiri lahko začeti postopek do sklenitve 
prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponu-
dnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za 
prevzem razpisne dokumentacije.

4. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine na 
transakcijski račun Občine Žiri, št. 01100-0100014793, 
odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila: varščina, mo-
del 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku bo varščina 
brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku 
bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po konča-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje toč-

ne podatke (ime in priimek/naziv ponudnika, naslov/se-
dež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, 
številko transakcijskega računa ponudnika in pri kateri 
banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, emšo/ma-
tično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in 
elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika) na 
obrazcu – podatki o ponudniku.

– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino po-
nujene kupnine (ki ne sme biti nižja od izhodiščne vre-
dnosti nepremičnine) na obrazcu – ponudba za nakup 
nepremičnin v lasti Občine Žiri.

– Če je ponudnik; pravna oseba mora predložiti 
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejše od 30 dni; 
samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra 
Davčne uprave RS; fizična oseba mora predložiti kopijo 
osebnega dokumenta.

– Ponudnik mora predložiti izjavo, da zoper njega 
ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insol-
ventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prene-
hanja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07) na obrazcu – izjava ponudnika.

– Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih 
davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ni starejši od 30 dni.

– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani var-
ščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo.

– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se stri-
nja z v razpisu določenimi pogoji prodaje, na obrazcu 
– izjava ponudnika.

6. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine 
Žiri, Loška c. 1, Žiri, v času uradnih ur, ali na spletni 
strani http://www.ziri.si/.

7. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina 

Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za 
nakup stanovanja Loška cesta 1 – Ne odpiraj!« Ovojnica 
naj vsebuje tudi polni naslov ponudnika.

Ponudbe se bodo štele za pravočasne kolikor bodo 
prispele na prej navedeni naslov do 8. 7. 2013 do 
12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2013 ob 12.15, 
v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, Žiri, I. nadstro-
pje. Odpiranje ponudb bo javno.

8. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva 
dodatne informacije: informacije so zainteresiranim 
na voljo na sedežu Občine Žiri pri Nini Poljanšek, 
tel. 04/505-07-13, e-mail nina.poljansek@ziri.si, kjer se 
lahko dogovorite tudi za ogled stanovanja.

9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: 
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja 
ponujena cena za odkup stanovanja ob izpolnjevanju 
vseh pogojev razpisa. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov ponudi najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki 
izvedla dodatna pogajanja.

10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o iz-
idu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 
30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Žiri

Št. 478-232/2013 Ob-2821/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 7. člena Statuta Ob-
čine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11), objavlja Občina 
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa 
županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, 
matična št: 5880254, ID za DDV: SI 83111697.

2. Predmet prodaje
Prodaja prostorov v stavbi z identifikacijsko števil-

ko 112, k.o. 1563 – Vinica, na naslovu Vinica 3, 8344 
Vinica, stoječa na zemljišču parc. št. 549/10, k.o. 1563 
– Vinica; in sicer:

a) posamezen del št. 14, v stavbi št. 112, k.o. 1563 
– Vinica – nestanovanjska raba, v izmeri 20,50 m2,

b) posamezen del št. 15, v stavbi št. 112, k.o. 1563 
– Vinica – nestanovanjska raba, v izmeri 37,40 m2,

c) posamezen del št. 16, v stavbi št. 112, k.o. 1563 
– Vinica – nestanovanjska raba, v izmeri 27,00 m2,

d) posamezen del št. 22, v stavbi št. 112, k.o. 1563 
– Vinica – nestanovanjska raba, v izmeri 1,90 m2,

e) posamezen del št. 23, v stavbi št. 112, k.o. 1563 
– Vinica – nestanovanjska raba, v izmeri 2,50 m2,

f) posamezen del št. 24, v stavbi št. 112, k.o. 1563 – 
Vinica – nestanovanjska raba, v izmeri 8,20 m2.

Nepremičnine se odprodajo vse skupaj kot celota. 
Solastniški delež na skupnih delih znaša 858/10000.

3. Izhodiščna cena za nepremičnine znaša: 
19.000,00 EUR.

V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepre-
mičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati 
na ponujeno ceno.

Nepremičnine se odprodajo po načelu »videno – 
kupljeno«. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, 
da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepre-
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mičnin, ki jih kupuje in iz navedenega naslova napram 
prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih 
zahtevkov.

V postopku javnega zbiranja ponudb se bo najprej 
ugotovil najugodnejši ponudnik.

Ogled nepremičnin je v času razpisa možen 
po predhodni najavi.

4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 

pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici 
EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge 
države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, 
ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratifi-
cira Državni zbor RS in izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
nepremičnine na območju Republike Slovenije.

6. Rok in način oddaje ponudbe
Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponu-

dniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina 
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali oddajo 
v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pi-
sne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici dostaviti do 
vključno 24. 6. 2013, do 8. ure dopoldan.

Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine 
vidno (poudarjeno) navedeno: Ne odpiraj! Ponudba za 
nakup nepremičnin.

7. 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
– parafiran vzorec prodajne pogodbe (po razpisni 

dokumentaciji).
8. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo 

ponudbe vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne vre-
dnosti nepremičnin. Varščino je potrebno nakazati na 
podračun EZR občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, 
sklic: 00 478-232/2013. Potrdilo oziroma kopijo potrdila 
o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, 
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani 
varščini. Plačana varščina bo, po končanem postopku 
javnega zbiranja ponudb, izbranemu ponudniku brezo-
brestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno 
oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj 
ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnej-
šega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nad-

zor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Komisija), ki bo po 
zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnej-
šega ponudnika. Županja občine odloči o pravnem poslu 
in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom.

Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudnikov, lahko Komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v po-
nudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

10. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črno-
melj sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po opravlje-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe 
v navedenem roku, lahko Občina Črnomelj podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik 
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodaja-
lec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec 
pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega 
najugodnejšega ponudnika.

11. Način in rok plačila kupnine
Plačilo kupnine se izvede v 12-ih obrokih, ki se 

brezobrestno računajo mesečno, in sicer najpozneje 
do 10. tekočega meseca. Prvi obrok kupnine zapade 
v plačilo dne 10. 8. 2013. Neplačani del kupnine mora 
pridobitelj stvarnega premoženja ustrezno zavarovati, 
in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, fizična oseba pa 
z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini, kar bo urejeno 
s prodajno pogodbo. Zadnji obrok plačila kupnine mora 
biti nakazan na račun Občine Črnomelj najpozneje dne 
10. 7. 2014. Plačana varščina se uspešnemu ponudni-
ku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino. Roki 
plačila obrokov kupnine in višina slednjih, bodo posebej 
opredeljeni v prodajni pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru razdora 
pogodbe zaradi neplačila obrokov kupnine ima Občina 
Črnomelj pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni po-
nudnik plačal v postopku zbiranja ponudb. V primeru za-
mude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti 
od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Za 
izpolnjevanje obveznosti po prodajni pogodbi se upo-
števajo določbe veljavnega Obligacijskega zakonika.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in 
posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško 
knjigo. Zemljiško knjižni predlog za vknjižbo lastninske 
pravice v zemljiško knjigo bo vložil prodajalec nepremič-
nin, prav tako tudi predlog za vknjižbo zastavne pravice.

12. Stroške overitve zemljiško knjižnih dovolil krije 
prodajalec. Davek na promet z nepremičninami, stroške 
vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo in more-
bitne druge stroške, povezane z realizacijo pravnega 
posla krije kupec.

13. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, 
ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepra-
vočasna ponudba), ali pravočasne vendar nepopolne 
ponudbe, 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 
vplačana varščina.

14. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu 
odpiranja ponudb.
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15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 26. 6. 
2013, ob 8.30, dopoldan na sedežu Občine Črnomelj, 
v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje-
jo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci 
s pooblastili. Odpiranje ponudb je javno.

16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni.

17. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za 
prodajo ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim 
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo po tem razpisu. 
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgo-
vornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma 
ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom brez-
obrestno povrne že plačana varščina. Ponudnikom se 
v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije.

18. Dodatne informacije in razpisno dokumenta-
cijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobo-
de 3, 8340 Črnomelj, kontaktna oseba Katarina Plut 
(tel. 07/30-61-109, e- pošta: katarina.plut@crnomelj.si), 
oziroma na spletni strani občine: http://www.crnomelj.si/.

Občina Črnomelj

Št. 030-0001/2011 Ob-2843/13

Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta 
Razpolaganja z stvarnim premoženjem z dne 10. 12. 
2012, objavlja

javno ponudbo
o prodaji dveh stanovanj

Prodaja stanovanja Kajuhova ulica 8, Slov. Konjice 
št. 3. E, v skupni izmeri 49,76 m2, k.o. 1115 – Slov. Ko-
njice, ID znak stanovanja 1115-1237-3. Vrednost stano-
vanja po cenitvi znaša 47.175,38.

Prodaja stanovanja Toneta Melive 10, Slov. Konji-
ce št. 15. E, v skupni izmeri 66,37 m2, k.o. 1115 – Slov. 
Konjice, ID znak stanovanja 1115-1326-15. Vrednost 
stanovanja po cenitvi znaša 57.453,61 EUR.

Pogoji javne ponudbe:
1. Stanovanja se nahajajo v centru Slov. Konjic in 

se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
2. Vsak ponudnik lahko kupi samo eno stanovanje.
3. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh 

po overovitvi pogodbe.
4. Vse stroške v zvezi s ponudbo, vključno s plači-

lom davka, plača ponudnik oziroma kupec.
5. Občina Slov. Konjice si pridržuje pravico, da ne 

izbere nobene ponudbe.
6. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti 

v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Slov. 
Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice z pripisom »Ne odpi-
raj – Javna ponudba za prodajo stanovanj.«

7. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo vse prispele 
ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po 
odpiranju obvestila vse ponudnike.

8. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko 
dobite na Občini Slov. Konjice pri Zdenku Plankl, na 
tel. 757-33-73.

Občina Slov. Konjice
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Št. 2153-11/2006/30 Ob-2828/13

V register političnih strank se pri politični stranki 
Slovenski demokratski stranki, s skrajšanim imenom 
Slovenski demokrati, s kratico imena SDS in s sede-
žem v Ljub ljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično 
številko: 5299446000, vpiše sprememba statuta in spre-
memba programa stranke.

Št. 2153-55/2006/16 Ob-2829/13

V register političnih strank se pri politični stranki 
Krščansko demokratski stranki, s skrajšanim imenom 
Krščanski demokrati, s kratico imena KDS in s se-
dežem v Ljub ljani, Žontarjeva ulica 19 ter z matično 
številko: 1030108000, vpiše sprememba statuta, spre-
memba sedeža v: Zrkovci, Cesta ob lipi 10 in spremem-
ba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Oton Štrucl, 
EMŠO: 2608947500312, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Cesta ob lipi 10, Zrkovci.

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  287
2. Prihodki iz proračuna lokalnih 

skupnosti
17.013

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb 
ter zasebnikov

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb 
ter posameznikov, ki presegajo 
v zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki  561
CELOTNI PRIHODKI 17.861

II. ODHODKI
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki 24.508

CELOTNI ODHODKI 24.580
III. Presežek prihodkov nad odhodki  
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 6.647

Zveza za Primorsko – ZZP

 Ob-2833/13

Zveza za Primorsko – ZZP, Erjavčeva ulica 4, Nova 
Gorica, objavlja na podlagi Zakona o političnih strankah

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 16.506
5. Druga sredstva  120

SKUPAJ SREDSTVA 16.626
II. OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSTEV
1. Ustanovitveni vložek 10.491
2. Dolgoročne obveznosti iz 

financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz 

financiranja
4. Druge obveznosti do virov 

sredstev
 6.135

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 16.626
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 Ob-2807/13

Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena 
Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podje-
tnik Sašo Štor s.p., Preglov trg 5, 1000 Ljub ljana, matič-
na številka 3737721000, davčna številka SI56281048, 
obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto 
od dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal opra-
vljati dejavnost oziroma prenesel dejavnost na novou-
stanovljeno družbo s prenosom sub jekta samostojnega 
podjetnika na to družbo, po postopku in na način, kot je 
opredeljen v ZGD-1.

Samostojni podjetnik Sašo Štor s.p.

 Ob-2808/13

Na podlagi drugega odstavka 670. člena ZGD-1 
samostojni podjetnik Abid Karakaš objavljam, da bom 
poslovanje svojega podjetja KARA MONT Abid Karakaš 
s.p., naslov Cesta k Tamu 23 C, 2000 Maribor, matič-
na številka 1570633000, davčna številka SI 86855212, 
prenesel na novo kapitalsko družbo – družbo z omejeno 
odgovornostjo, ki bo ustanovljena zaradi prenosa podje-
tnikovega podjetja. S prenosom poslovanja bodo prešle 
na d.o.o. tudi vse pravice in obveznosti, ki jih imam kot 
podjetnik v zvezi z s.p. Družba z omejeno odgovornostjo 
bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna 
razmerja v zvezi s prenesenim s.p. Prenos poslovanja 
se bo izvršil predvidoma 90 dni od dneva te objave.

Abid Karakaš s.p.

 Ob-2820/13

Zavarovalno zastopanje, Silva Čurič s.p., krat-
ko ime: Silva Čurič, Kovaška cesta 47, Lovrenc na 
Pohorju, 2344 Lovrenc na Pohorju, matična številka: 
3463249000, davčna številka: 42614643, skladno z dru-
gim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah – 1 (ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo zain-
teresirano javnost obveščam, da se bo izvršilo statusno 
preoblikovanje podjetnika v smislu 668. člena ZGD-1 
v zvezi s 667. členom ZGD-1 in na podlagi katerega bo 
izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika na novo 
ustanovljeno prevzemno gospodarsko družbo – družbo 
z omejeno odgovornostjo, kot to določa že navedeni 
668. člen ZGD-1, in sicer predvidoma dne 15. 9. 2013.

Silva Čurič s.p.

 Ob-2842/13

V skladu z določilom 72.a in 75. člena ZGD-1 samo-
stojni podjetnik Viktor Kaučič, Zgornje Konjišče 2a, 9253 
Apače, objavlja, da bo prenesel podjetje Record Viktorja 
Kaučiča s.p. na podjetnika prevzemnika Damjana Kau-
čiča kot samostojnega podjetnika. Datum prenosa opra-
vljanja dejavnosti je odvisen od vpisa prenosa podjetja 
v Poslovni register Slovenije.

Record Kaučič
Viktor Kaučič s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 2328/13 Ob-2846/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljub ljane, opr. št. 
SV-2328/13, DK-84/13 z dne 31. 5. 2013, je bila ne-
premičnina – dvosobno stanovanje, v pritličju večsta-
novanjske hiše, v skupni izmeri 42,10 m2, v stavbi na 
naslovu Japljeva ulica 21, v Ljub ljani, stoječ na zemlji-
ški parceli, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, k.o. Šentpeter, ID znak 1726-171//0-0, ki je 
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 12. 2007, last 
Jasne Magić, rojene 28. 6. 1978, stanujoče Japljeva 
ulica 21, 1000 Ljub ljana, EMŠO 28069978505343, do 
celote, zastavljena v korist upnice NLB d.d., Trg repu-
blike 2, 1000 Ljub ljana, matična številka 5860571000, 
zanjo zakoniti zastopnik pooblaščenec Matic Tesla, za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 51.220,00 €, s po-
godbeno obrestno mero vezano na šestmesečni Euribor 
s pribitkom 2,65 % letno, z zapadlostjo zadnjega obroka 
dne 31. 5. 2028 ter z možnostjo predčasne zapadlosti 
v primerih, določenih v hipotekarni kreditni pogodbi, 
napram kreditojemalki in zastaviteljici Jani Magić, rojeni 
28. 6. 1978, stanujoči Japljeva ulica 21, 1000 Ljub ljana, 
EMŠO 28069978505343.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 10321/2013 Os-2714/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 10321/2013 z dne 25. 1. 2013, 
ki je 22. 3. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazin, opr. št. 
IZV 177/2012 z dne 5. 4. 2013, nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v veliko-
sti 51,90 m2 v 4. nadstropju večstanovanjske hiše, na 
naslovu Cesta maršala Tita 3, Jesenice, št. stavbe 1081, 
št. stanovanja 20, s skupnimi prostori, deli, napravami 
ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice Slobodan-
ke Zukić, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zarubljena 
v korist upnika Stanovanjsko podjetje podjetje za go-
spodarjenje z objekti d. o. o., Ob Suhi 019, Ravne na 
Koroškem, zaradi izterjave 1.094,96 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 22. 5. 2013

VL 7623/2013 Os-2715/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 7623/2013 z dne 22. 1. 2013, 
ki je 2. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi ru-
bežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazin, opr. št. 
IZV 141/2013 z dne 22. 3. 2013, nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v večsta-
novanjski hiši, na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, 
št. stavbe 376, št. stanovanja 64, v velikosti 46,70 m2, 
s skupnimi prostori, deli, napravami ter funkcionalnim 
zemljiščem, last dolžnika Mustafe Sadića in Zejfe Sa-
dić, Cesta revolucije 5, Jesenice, zarubljena v korist 
upnika Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje 
z objekti d. o. o., Ob Suhi 019, Ravne na Koroškem, 
zaradi izterjave 1.186,10 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 22. 5. 2013

VL 15620/2013 Os-2716/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 15620/2013 z dne 6. 2. 2013, ki 
je 5. 3. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rube-
žnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčič, opr. št. 
IZV 13/123 z dne 10. 4. 2013, nepremičnina, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje št. 5, 
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, 
Ulica Viktorja Kejžarja 37, v izmeri 64,5 m2, s skupnimi 
prostori, deli, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, 
last dolžnika Husejina Smajlovića, Ulica Viktorja Kejžar-
ja 37, Jesenice, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, jav-
no komunalno podjetje, d. o. o., Jesenice, Cesta marša-
la Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.062,69 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 22. 5. 2013

VL 57075/2011 Os-2710/13

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, je dne 
8. 3. 2013, s pričetkom ob 9. uri v zadevi VL 57075/2011, 
Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Slaček Polon-
co, Radvanjska 61, 2000 Maribor, za upnika Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kraju Maribor, 
Radvanjska 61, pri dolžnici opravil rubež nepremičnine: 
dvoinpolsobnem stanovanju št. 2, v pritličju večstanovanj-
ske stavbe na naslovu Radvanjska 61, Maribor, v izmeri 
85 m2, stoječe na par. št. 80/5, k.o. 678 – Spodnje Radva-
nje, v katastru vpisano kot posamezni del stavbe, št. 161, 
v stavbi št. 100, k.o. 678 – Spodnje Radvanje.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 84/2012 Os-2674/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-
žne lastnine na stavbi, z naslovom Maribor, Prisojna 
ulica 15, št. stavbe 655-10, na predlog predlagateljev: Mi-
lana Đurđevića in Anđelke Đurđević, stanujočih Prisojna 
ulica 15, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na 
posameznem delu stavbe št. 655-10-1 in za vzpostavitev 
pravnega naslova, 14. 5. 2013 izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne 
pogodbe, št. 6/91, z dne 8. 12. 1991, sklenjene na pod-
lagi določil Stanovanjskega zakona, med prodajalcem 
Cevovod p.o. Maribor, Špelina ulica 22, zastopanem po 
direktorju Borisu Zidarju, in kupovalko Bernardko Grkinič, 
stanujočo Prisojna ulica 15, Maribor, s katero je proda-
jalec kupovalki prodal 1-sobno stanovanje s kabinetom 
v pritličju, v izmeri 35,69 m2 stanovanjske površine in 
2 m2 kletne shrambe v stanovanjskem objektu v Prisojni 
ulici 15, v Mariboru, zgrajenem na parceli št. 92, pripisani 
vložku št. 88, k.o. Orešje, in na prodanem dovolil vknjižbo 
lastninske pravice v korist kupovalke.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

P 68/2013 Os-2671/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke An-
dreju Ivanič, Stara Lipa 10, Vinica, zoper toženo stranko: 

Objave sodišč
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1. neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem 
Rogina Janezu, z zadnjim bivališčem na naslovu Stara 
Lipa 16, Vinica, 2. neznani in neznano kje bivajoči de-
diči po pokojni Rogina Barbari, z zadnjim bivališčem na 
naslovu Stara Lipa 19, tudi 16, Vinica, zaradi priznanja 
lastninske pravice in izstavitve zemljiško knjižne listine 
pcto. 800,00 € v smislu 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (v nadaljevanju. ZPP), dne 6. maja 2013 skle-
nilo:

neznanim dedičem neznanega bivališča po po-
kojnem Rogina Janezu, nazadnje stanujočem Stara 
Lipa 16, Vinica, in neznanim dedičem neznanega bivali-
šča po pokojni Rogina Barbari, nazadnje stanujoči Stara 
Lipa 19 (tudi 16), Vinica, se postavi začasni zastopnik 
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče neznanega bivališča po po-
kojnem Rogina Janezu, nazadnje stanujočem Stara 
Lipa 16, Vinica in neznane dediče neznanega bivališča 
po pokojni Rogina Barbari, nazadnje stanujoči Stara 
Lipa 19 (tudi 16), Vinica, do takrat, dokler le-ti ali njihov 
pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma 
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 5. 2013

P 289/2013 Os-2580/13

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
mag. Metki Kapler, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Miodraga Kleissner, Brodarjev trg 15, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o. iz 
Ljub ljane, zoper toženo stranko Karin Elisabeth Ingrid 
Kleissner, Frankfurt am Main, Nemčija, zaradi razveze 
zakonske zveze, dne 29. aprila 2013, sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnik Ismet Mahmuljin, Dalmatinova 2, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 4. 2013

IV P 3022/2011 Os-2632/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodniku mag. 
Francu Kopšetu, v pravdni zadevi tožeče stranke: A-CO-
SMOS trgovina in pro izvodnja d.d., Celovška cesta 182, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Peter Mele, odvetnik v Ljub ljani, 
proti toženi stranki Milanu Šikman, Levstikov trg 8, Ljub-
ljana, zaradi plačila 4.187,42 EUR s pripadki, dne 17. 4. 
2013 sklenilo:

toženi stranki Milanu Šikmanu, neznanega prebi-
vališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Žiga 
Peternel, Kotnikova ulica 12, Ljub ljana, ki bo zastopal 
toženo stranko v tem postopku.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve 
dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 17. 4. 2013

2059 I 11370/2002 Os-2646/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnice Zavarovalnice Triglav d.d., spor se nanaša na 
OE Kranj, Miklošičeva 19, Ljub ljana, proti dolžniku Pri-

možu Ogrin, Gabrščkova 12, Ljub ljana; (dedič po Angeli 
Ogrin, Švabičeva ulica 1, Ljub ljana), zaradi izterjave 
6.859,98 EUR, sklenilo:

za začasnega zastopnika za sprejemanje pisanj 
dolžniku se imenuje odvetnik Peter Železen, Posavske-
ga ulica 22, 1000 Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 5. 2013

VL 184942/2012 Os-2720/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vodovod 
kanalizacija Javno podjetje d.o.o., Lava 2A, Celje, ki ga 
zastopa odvetnik Rok Fink, Ljub ljanska cesta 6, Celje, 
proti dolžnici Marini Engelsberger, Ruckertgasse 9, Av-
strija, ki jo zastopa odvetnica Špela Zamljen, Čufarje-
va 3, Ljub ljana, zaradi izterjave 173,14 EUR, sklenilo:

dolžnici Marini Engelsberger, Ruckertgasse 9, Av-
strija, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Špela 
Zamljen, Čufarjeva 3, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 5. 2013

VL 62339/2012 Os-2721/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke 
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa odvetnik Tušek Aleksander – odvetnik, Trg osvobo-
ditve 3, Lenart v Slovenskih goricah, proti dolžnici Mojci 
Štrakl, Radvanjska cesta 61, Maribor – dostava, ki jo 
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Vladimir Slak, Sve-
tozarevska 15, Maribor, zaradi izterjave 392,59 EUR, 
sklenilo:

dolžnici Mojci Štrakl, Radvanjska cesta 61, Ma-
ribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Vla-
dimir Slak, Svetozarevska 15, Maribor.

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 21. 5. 2013

VL 83811/2012 Os-2739/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Za-
varovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva 
ulica 21, Nova Gorica, proti dolžniku Žarku Savić, Via 
Fabbiani 20, Gorizia, ki ga zastopa odvetnik Črtomir 
Zavašnik, Tivolska cesta 40, Ljub ljana, zaradi izterjave 
1.182,52 EUR, sklenilo:
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dolžniku Žarku Savić, Via Fabbiani 20, Gorizia, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Črto-
mir Zavašnik, Tivolska cesta 40, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 4. 2013

VL 42476/2012 Os-2740/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Anton Koren Ulica Kneza Koclja 14, Maribor, 
proti dolžniku Ivici Medved, Pleš 117, Hrvaška, ki ga za-
stopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 11.514,17 EUR, sklenilo:

dolžniku Ivici Medved, Pleš 117, Hrvaška, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Gre-
gor Zupančič, Mala ulica 5, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 4. 2013

N 402/2012 Os-2741/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Ani Koprivc Osolnik v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Tomaž Drolec in 2. Viktorija Drolec, oba Mlaka 33b, 
Komenda, ki ju oba zastopa Odvetniška družba Veršič 
- Perčič, o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, zoper nasprotno ude-
leženko Arianno Čampa Giorgini, naslov neznan, zaradi 
delitve solastnine, s sklepom z dne 11. 2. 2013 nasprotni 
udeleženki Arianni Čampa Giorgini na podlagi 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem 
postopku, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika 
Tomaža Križmana, Trdinova 7, Ljub ljana, ker je nave-
dena nasprotna udeleženka neznanega prebivališča in 
nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo Arianno Čampa Giorgini za-
stopal vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali 
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 5. 2013

1194 I 109/2013 Os-2464/13

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti 
dolžnici Nevenki Kastelic, brez prebivališča v RS, ki ga 

zastopa zak. zast. odv. Blaž Guna, Podvine 36, Zagorje 
ob Savi, zaradi izterjave 3.203,11 EUR sklenilo:

dolžnici Nevenki Kastelic, brez prebivališča v RS, 
se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zasto-
pnika odv. Blaža Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD 
Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler ona ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 2. 4. 2013

Oklici dedičem

I D 1459/2012 Os-2743/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 29. 6. 2012 umrlem Rudol-
fu Premzlu, sinu Viktorja Gajerja, rojenega 5. 9. 1942, 
državljana RS, razvezanem, nazadnje stanujoč Marjeta 
da Dravskem polju 20, Marjeta na Dravskem polju, pride 
v poštev kot dedič po zapustniku tudi zapustnikov sin 
Tomaž Gajer, neznanega naslova.

Sodišče zato poziva zapustnikovega sina Tomaža 
Gajerja ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega okli-
ca v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2013

II D 922/2010 Os-2781/13

V zapuščinski zadevi po dne 28. 4. 2010 umrlem 
Francetu Kolarju, rojenem 20. 8. 1956, državljanu RS, 
samskem, nazadnje stanujočem Ruška cesta 8, Bistrica 
ob Dravi, pridejo v poštev kot dediči III. dednega reda po 
zapustniku na strani zapustnikove mame Štefanije Šerc, 
poleg potomcev njenega pokojnega brata – zapustniko-
vega strica Alojza Šerca in pokojne sestre – zapustniko-
ve tete Marije Urleb, tudi zapustnikov stric Hanzek, živeč 
na neznanem naslovu v Avstriji in potomci že umrlih 
zapustnikovih tet in stricev, neznanih imen in naslovov, 
ter na strani zapustnikovega očeta potomka zapustniko-
vega pokojnega bratranca, sicer sina zapustnikove tete 
Alojzije Hojnik, neznanega imena in naslova.

Sodišče zato poziva vse zapustnikove dediče III. 
dednega reda neznanih imen in naslovov oziroma vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave oklica v skladu z 206. čle-
nom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2013

D 750/2012 Os-2759/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Mariji Čotar, pokojnega Alojza, rojene-
ga 2. 2. 1920, z zadnjim stalnim prebivališčem Tabor 6, 
Dornberk, ki je umrla dne 30. 10. 2012.
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Kot zakoniti dediči po zapustnici bi prišli v poštev 
poleg dedičev po zapustnikovi pokojni sestrični Mariji 
Daneu in dedičev po zapustnikovem pokojnem bra-
trancu Milanu Peroci še drugi zapustnikovi bratranci in 
sestrične oziroma njihovi dediči, ki sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 2013

D 558/2012 Os-2687/13

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Franju Majačić, sinu Andrija, upoko-
jencu, roj. 15. 6. 1938, državljanu Republike Slovenije, 
vdovcu, umrlem 6. 9. 2012, nazadnje stanujočem Kidri-
čevo, Vlahovičeva ulica št. 7.

Pokojnik je napravil oporoko. Ker se ne ve, ali je kaj 
pokojnikovih dedičev, ki bi bili poklicani k dedovanju na 
podlagi zakona, sodišče na podlagi prvega in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem 
oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 7. 5. 2013

D 337/2012 Os-2459/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
26. 8. 2012 umrlem Gačnik Dejanu, roj. 25. 11. 1978, 
nazadnje stanujočem Zgornje Gorje 34A, Zgornje Gorje.

Zakoniti dediči po zapustniku niso znani v tretjem 
dednem redu (dediči v prvem in drugem dednem redu 
so se odpovedali dedovanju). Zato se jih poziva, da lah-
ko v roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo 
dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov 
spisa.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 29. 3. 2013

D 155/2012 Os-2757/13

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Jožetu Šturmu, pok. Ivana, ki je umrl dne 24. 4. 
1935, iz Ritomeč 14, p. Obrov.

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 15. 5. 2013

D 304/2012 Os-2418/13

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Horvat Francu, roj. 30. 8. 1901, v Bušeči vasi, 

umrlem dne 12. 7. 1987, v Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 
Nemčija, dne 18. 1. 2013, sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dedišči-
ne po pok. Horvat Francu, da naj se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Za začasnega skrbnika neznanim dedičem po pok. 
Horvat Francu se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka 
tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim dedi-
čem zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 18. 1. 2013

D 141/2011 Os-2416/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zaradi 
izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Mi-
haelu Gabrščku, sinu Andreja, roj. 21. 9. 1906, z zadnjim 
stalnim bivališčem na naslovu Poljubinj 72/85, Tolmin, ki 
je umrl dne 1. 1. 1968.

V zapuščinskem postopku so se dedovanju odpo-
vedali vsi dediči drugega dednega reda, zaradi česar 
so k dedovanju poklicani dediči tretjega dednega reda, 
glede katerih pa sodišče nima nobenih podatkov.

Glede na to, da zakoniti dediči tretjega dednega 
reda sodišču niso znani, sodišče s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo 
svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče upoštevalo le znane dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 19. 4. 2013

Oklici pogrešanih

N 53/2012 Os-1562/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka: 
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek 
v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca: Jožefa Purger, 
Gabrovica pri Črnem Kalu 17, Črni Kal, ki ga zastopa 
skrbnica za poseben primer Kira Zorman iz Portoroža, 
zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeležen-
ca za mrtvega, izven naroka dne 14. 2. 2013, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega 
udeleženca Jožefa Purger, rojenega dne 23. 3. 1879, 
nazadnje stanujočega Gabrovica pri Črnem Kalu 17, 
Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 14. 2. 2013

Kolektivni delovni spori

X Pd 1060/2012 Os-2824/13

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
petega odstavka 53. člena Zakona o delovnih in soci-
alnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 – 43/12) objavlja 
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sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. 
X Pdp 104/2013 z dne 22. 3. 2013 v zvezi s sodbo De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. X Pd 
1060/2012 z dne 6. 12. 2012, ki je postala pravnomočna 
dne 22. 3. 2013. Izrek se glasi:

I. Ugotovi se, da je nasprotna udeleženka z izpla-
čilom znižanih zneskov regresa za letni dopust za leto 
2012 kršila določbo 9. točke Dogovora o ukrepih na po-
dročju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10; Dogovor 2010).

Kar predlagatelj zahteva več in drugače (ugotovitev, 
da je nasprotna udeleženka določbo 9. točke Dogovora 
2010 kršila s tem, ko je v zakonodajni postopek vložila 
ZDIU12-A in ZUJF), se zavrne.

II. Nasprotna udeleženka je dolžna v roku 30 dni:
a) članom predlagatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli 

pravico do celotnega regresa za letni dopust za leto 
2012:

– obračunati bruto razliko med obračunanim zne-
skom in bruto zneskom regresa v višini 692,00 EUR,

– odvesti davek,
– izplačati neto razliko z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi od 5. 5. 2012 do plačila ter
– izplačati zakonske zamudne obresti od že izpla-

čanega neto regresa za leto 2012 za čas od 5. 5. 2012 
do 14. 6. 2012;

b) članom predlagatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli 
pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust 
za leto 2012:

– obračunati bruto razliko med obračunanim zne-
skom in sorazmernim delom od bruto zneska regresa 
v višini 692,00 EUR,

– odvesti davek,
– izplačati neto razliko z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi od 5. 5. 2012 do plačila ter
– izplačati zakonske zamudne obresti od že izpla-

čanega neto regresa za leto 2012 za čas od 5. 5. 2012 
do 14. 6. 2012.

Višji tožbeni zahtevek za plačilo regresa za leto 
2012 z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti 
do plačila se zavrne.

III. Predlog se zavrne v delu, v katerem je predlaga-
no, da se obračun in izplačilo regresa v skladu z določbo 
9. točke Dogovora 2010 naloži tudi vsem ostalim delo-
dajalcem, določenim v točki b 1. člena KPJS in v delu, 
v katerem se regres po Dogovoru 2010 prizna vsem 
zaposlenim v javnem sektorju.

IV. Nasprotna udeleženka krije sama svoje stroške 
postopka, predlagatelju pa je dolžna povrniti stroške po-
stopka v višini 624,00 EUR, v 8 dneh, v primeru zamude 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijske-
ga roka dalje do plačila, pod izvršbo.

Predlagatelj je dolžan nasprotni udeleženki povrniti 
stroške pritožbenega postopka v višini 62,00 EUR v roku 
8 dni, svoje stroške odgovora na pritožbo pa krije sam.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 5. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Dečman Denis, Novake 16, Poljčane, zavaroval-
no polico, št. 50500059298, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-79

Ferčec Marjan, Biš36B, Trnovska vas, zavaroval-
no polico, št. 50500081267, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-86

Hojski Tadej, Lackova cesta 168, Limbuš, zavaro-
valno polico, št. 50500038131, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-80

Hribar Kristina, Polje 17, Zagorje ob Savi, zavaro-
valno polico, št. 50500044527, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gng-331340

Kapun Boštjan, Zgornji Duplek 92, Spodnji Duplek, 
zavarovalno polico, št. 50500067036, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. m-84

Kapun Boštjan, Zgornji Duplek 92, Spodnji Duplek, 
zavarovalno polico, št. 50500067162, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. m-83

Kovač Mitja, Markovičeva ulica 17, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 50500042237, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. m-78

Lovrec Matej, Na Gomili 6, Miklavž na Dravskem 
polju, zavarovalno polico, št. 50500060833, izdala za-
varovalnica KD Življenje. m-77

Mehle Bojan, Zavrti 20, Mengeš, zavarovalno poli-
co, št. 50500004540, izdala zavarovalnica KD Življenje, 
d.d. gnj-331337

Mehle Nadja, Zavrti 20, Mengeš, zavarovalno poli-
co, št. 50500004547, izdala zavarovalnica KD Življenje, 
d.d. gni-331338

Nedižavec Danijel, Platiševa 27, Cerkno, zavaro-
valno polico, št. 50500005620, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnf-331341

Petek Štefan, Kicar 20, Ptuj, zavarovalno polico, 
št. 50500101446, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gno-331332

Radan Edita, Cesta OF 42, Maribor, zavarovalno 
polico, št. 50500060919, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-88

Rubin Boštjan, Borštnikova 104, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 50500018555, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-76

S.K.I.F.U.N. d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500022270, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnh-331289

S.K.I.F.U.N. d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500022271, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gng-331290

S.K.I.F.U.N. d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500022272, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnf-331291

S.K.I.F.U.N. d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500022274, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gne-331292

Preklici

Suljić Zuhdija, Ulica Lojzke Štebijeve 3, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500073613, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnl-331335

Trdina Barbara, Sorška cesta 36A, Škofja Loka, 
zavarovalno polico, št. 50500019431 (fondpolica), izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnw-331299

Zamuda Janja, Križevci 123, Križevci pri Ljutomeru, 
zavarovalno polico, št. 50500018603, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnj-331287

Zelko Franc, Pečarovci 90, Mačkovci, zavarovalno 
polico, št. 50500128120, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d. gnt-331327

Živec Marko, Maroltova ulica 6, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 50500126568, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnc-331348

Spričevala preklicujejo

Božak Andraž, Ptujska cesta 10, Rogatec, letno 
spričevalo 7.B VIZ OŠ Rogatec, izdano leta 2011. 
gnv-331350

Hari Andrej, Lepodvorska 1, Ljub ljana, diplomo 
in prilogo k diplomi, izdajateljica Medicinska fakulteta. 
gne-331321

Ipavec Katja, Slomškova ulica 31, Ajdovščina, in-
deks, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljub ljani, 
leto izdaje 2008. gnn-331333

Jeras Ana Marija, Golčajska ulica 2B, Domžale, 
spričevalo 7. in 8. razreda O.Š. Mengeš, izdano leta 
2011 in 2012. gnw-331328

Juvan Andrej, Šalek 86, Velenje, indeks, 
št. 18050478, izdala Filozofska fakulteta, Ljub ljana, leto 
izdaje 2005. gnz-331325

Kodrič Julijan, Črnuška cesta 3, Ljub ljana-Črnuče, 
maturitetno spričevalo Gimnazija Šentvid, izdano leta 
2010. gnz-331346

Kolar Anja, Zadobrova 8, Škofja vas, indeks, 
št. 18060098, izdala Filozofska fakulteta, Ljub ljana, leto 
izdaje 2006. gnb-331320

Kolarič Jana, Malečnik 62, Maribor, diplomo Univer-
ze v Ljub ljani, Biotehniške fakultete, Oddelek za agrono-
mijo, izdana leta 1991. m-81

Kumer Aleš, Topovlje 6A, Braslovče, indeks, izdal 
Šolski center Šentjur, leto izdaje 2011. gnw-331324

Pavčnik Dušanka, Taborniška 3, Sevnica, diplomo 
VEKŠ Maribor, št. 8303/1. 3. 1988, izdano na ime Lo-
vrek, leto izdaje 1988. gnw-331349

Pungerčar Mojca, Ulica Angelce Ocepkove 9, Ljub-
ljana, spričevalo 7. razreda OŠ Sava Kladnika in 8. 
razreda OŠ Ketteja in Murna, izdano leta 2011, 2012. 
gny-331347

Srpan Katja, Vodovodna pot 34, Cerknica, indeks, 
št. 31250159, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 
2005. gnt-331306

Žnidaršič Romana, Škrabče 3, Nova Vas, diplomo 
Filozofske fakultete, iz leta 1998. gnp-331331
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Drugo preklicujejo

AVTO FENIKS d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper – 
Capodistria, licenco, številka GE005552/05987, za vo-
zilo GE05552/05987/001, registrska številka LJ DS-804. 
gnk-331286

Babič Nejc, Ulica ob Polju 1, Muta, študentsko 
izkaznico, št. N1007440, izdala Univerza Maribor. 
gnc-331319

Božič Dora, Lovrenčičeva ulica 6, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19406053, izdala Ekonomska fa-
kulteta. gnr-331304

Camlek Berto, Črnova 35/a, Velenje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500004740011, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnh-331339

Curk Franc, Bevkova ulica 18, Vipava, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500011812001, izdajatelj 
Cetis d.d. gni-331288

Dobnik Jurij, Braslovče 25B, Braslovče, študentsko 
izkaznico, št. 11 M1003617, FERI, Maribor. m-82

Dugar Tamara, Melinci 114A, Beltinci, študentsko 
izkaznico, št. 71187515, izdala Pravna fakulteta, Ma-
ribor. m-87

Frlež Lara, Na postajo 44, Ptuj, študentsko izkazni-
co, št. 07094551, izdala Fakulteta za varnostne vede. 
gny-331322

Gaj Grgij s.p., Stara vas – Bizeljsko 76, Bizeljsko, 
potrdilo za voznika Gorana Stajić, veljavno od 22. 2. 
2013 do 21. 5. 2013, izdajateljica Obrtna zbornica Slo-
venije, številka 009301/SŠD12-2-1079/2013, izdano leta 
2013. gnx-331302

Gaj Grgij s.p., Stara vas – Bizeljsko 76, Bizeljsko, 
potrdilo za voznika Admira Čorić, veljavno od 2. 7. 2010 
do 30. 6. 2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, 
številka 009301/AD 12-2-2990/2010, izdano leta 2010. 
gns-331303

Gaj Grgilj s.p., Stara vas-Bizeljsko 76, Bizeljsko, po-
trdilo za voznika Miroslava Krušec, veljavno od 13. 11. 
2009 do 11. 11. 2010, izdajateljica Obrtna zbornica Slo-
venije, številka 009301/SŠD 12-2-5362/2009, izdano 
leta 2009. gny-331301

Jakoš Teja, Pot v Boršt, Ivančna Gorica, študent-
sko izkaznico, št. 18120870, izdala Filozofska fakulteta. 
gnq-331330

Kapon Danijel, Pesnica 7, Zgornja Kungota, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500036508000, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gnp-331356

Koželjnik Živa, Topolšica 5A, Topolšica, študentsko 
izkaznico, št. 30804130, izdala Medicinska fakulteta, 
Maribor. m.85

Kropivšek Žiga, Maistrova 16, Celje, študentsko 
izkaznico, št. 32060038, izdala Naravoslovnotehniška 
fakulteta, Univerza v Ljub ljani. gnx-331323

Kumin Melani, Gorička ulica 19, Černelavci, Mur-
ska Sobota, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska 
Sobota. gnv-331300

Mikuž Mojca, Gozd 24, Col, študentsko izkaznico, 
št. 31100270, izdala Fakulteta za farmacijo. gnr-331329

Ognjenović Dejan, Pod Vrtačo 20, Sevnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 63080327, izdala Fakulteta za 
računačništvo, Ljub ljana. gnq-331334

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 
155/b Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnu-331326

Pikon Miha, Blejska Dobrava 59A, Blejska Dobrava, 
študentsko izkaznico, št. 23090507, izdala Fakulteta za 
strojništvo. gnd-331293

Počkaj Valentin, Hrašče 148, Postojna, študentsko 
izkaznico, št. 28090116, izdala Univerza v Ljub ljani, Fa-
kulteta za matematiko in fiziko. gnu-331351

Pravdič Klemen, Koroška cesta 26, Dravograd, štu-
dentsko izkaznico, št. 63060272, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko, v Ljub ljani. gnb-331345

ROMAN STRUNA s.p., Zgornja Kostriv-
nica 25, Podplat, potrdilo za voznika Igorja Popovi-
ča, št. 009272/BGD 64-2-3993/2010, z veljavnostjo do 
10. 5. 2013. gnr-331354

ROMAN STRUNA s.p., Zgornja Kostrivnica 25, 
Podplat, licenco, št. 009272/008, za vozilo M.A.N., reg. 
št. CE DK-721. gnq-331355

Savić Milenko, Šlandrov trg 9A, Žalec, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500014414003, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnk-331336

SKUPINA EKSTRA OLJE d.o.o., Sokolska 
ulica 46, Maribor, licenco, št. 001/310814, za vozilo 
mercedes benz actrus 1840 LS V V, reg. št. MB-N6-49R. 
gnx-331352

SKUPINA EKSTRA OLJE d.o.o., Sokolska 
ulica 46, Maribor, licenco, št. 003/310816, za vozilo 
mercedes benz actrus 1840 TV, reg. št. MB-N2-60A. 
gnw-331353

SPIDI, d.o.o., Koprska ulica 2, Maribor, preklic li-
cence za reg. št. GO OPTI 22, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 44. gnd-331343

SPIDI, d.o.o., Koprska ulica 2, Maribor, licenco, 
št. 0004588/06349/752/001 za vozilo renault trafic, reg. 
št. GO OPTI 22. gnc-331344

Stipič Martina, Nad Vrbino 13, Brežice, študentsko 
izkaznico, št. 07094678, izdala Fakulteta za varnostne 
vede, Univerza v Mariboru. gnl-331285

TENDER TRADE, d.o.o., Za grabnom 23, Brezovi-
ca pri Ljub ljani, štampiljko z besedilom TENDER TRA-
DE d. o. o. in logom podjetja (trikotnik, v katerem so tri 
vzporedne črte različnih barv, na desni stranici je mala 
črka i). gnb-331295

Ulčnik Anton, Ulica bratov Novak 32, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 27003642, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko. gny-331297

Urbanček Mitja, Adergas 12, Cerklje na Gorenj-
skem, študentsko izkaznico, št. 19433921, izdala Eko-
nomska fakulteta, Univerza v Ljub ljani. gnc-331294

Zajc Zmagoslav, Sela 34, Lovrenc na Dravskem 
polju, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu, št. 614079, leto izdaje 1999, izdalo Ministrstvo 
za promet. gne-331342

Žagar Mojca s.p., Povlje 8, Golnik, licenco, šte-
vilka 011888/002, za vozilo iveco, registrska številka KR 
F1-873. gnz-331296

Žagar Mojca s.p., Povlje 8, Golnik, licenco, šte-
vilka 011888/002, za vozilo iveco, registrska številka KR 
T1-205. gnx-331298
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