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Javni razpisi

kot posredniško telo v sistemu kohezijske politike za 
sredstva Evropskega socialnega sklada.

2. Pravna podlaga
Podlage za izvedbo javnega razpisa so Za-

kon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nada-
ljevanju: ZRRD), Zakon o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – 
odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13), Zakon 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo (14/13 – popr.), in 110/11 – ZDIU12), 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13 in 
61/13), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Ura-
dni list RS, št. 104/12), Rebalans Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 61/13), Pro-
račun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12), Pravilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredba Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije 
L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremem-
bami; v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba 
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list 
Evropske unije, L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi 
spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega par-
lamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (Uradni list Evropske unije L 371 z dne 27. 12. 
2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: 
Uredba 1828/2006/ES), Operativni program razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 
SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007)), Uredba o izvaja-
nju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 79/10 
in 4/13), Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v vlogi OU OP RČV, o potrditvi instrumenta 
Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku 
kariere, št. OP RČV/1/1/01-0-MIZŠ z dne 14. 8. 2013.

Št. 8017-7/2013-13 Ob-3381/13

Obvestilo o zaprtju razpisa
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj pode-

želja objavlja  z dne 23. 8. 2013 zaprtje Javnega razpisa 
za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi 
sredstvi, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/13 
z dne 28. 6. 2013 (Ob-3018/13).

Vse morebitne vloge, ki bodo prispele po datumu 
zaprtja javnega razpisa bo sklad zavrgel.

Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Št. 5440-9/2013-12 Ob-3443/13

Popravek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, objavlja 
popravek javnega razpisa za sofinanciranje nadaljeva-
nja projektov socialnih partnerjev na področju izboljša-
nja delovnega okolja II, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 63 dne 26. 7. 2013 (št. objave: Ob-3262/13):

1. V točki 8. javnega razpisa: Postopek izbora pri-
javiteljev se črta naslednji odstavek:

»Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo 
za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog 
za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na 
ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge 
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika 
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.«.

2. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in 
v veljavi.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Št. 430-168/2013/13 Ob-3441/13

Javni razpis
za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 

v okviru: 
Operativnega programa razvoja človeških virov  

za obdobje 2007–2013 
1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva  

in prilagodljivosti 
Prednostna usmeritev 1.1. Strokovnjaki  

in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
1. Naročnik in izvajalec: naročnik in izvajalec javne-

ga razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo), ki pri predmetnem javnem razpisu nastopa 
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3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
3.1 Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati povezavo med 

raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom v Slo-
veniji, kjer so ustrezno izobraženi in kakovostni človeški 
viri ključnega pomena za gospodarski razvoj države ter 
s tem tudi za njeno konkurenčnost in prepoznavnost na 
globalni ravni. Z javnim razpisom se bo povečala kako-
vost raziskovalnega dela ter povezanost institucij znanja 
z gospodarstvom.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti raziskovalno 
okolje in povezave med raziskovalnimi organizacijami in 
gospodarstvom, v katerem sodelujejo raziskovalci na za-
četku kariere1, ki bodo s svojim raziskovalnim delom raz-
vijali področja, ki predstavljajo dolgoročne izzive tako za 
razširjanje znanosti na sploh, kakor tudi gospodarsko sfe-
ro. Tovrstno sodelovanje bo zbližalo strateško usmerjanje 
temeljnih raziskav s poudarkom na dolgoročnih potrebah 
gospodarstva. Hkrati bo krepilo raziskovalne potenciale 
v samih podjetjih kot tudi krepilo kanale povezovanja 
raziskovalnih organizacij ter njihovo sposobnost za so-
delovanje z gospodarstvom.

Cilj javnega razpisa je dvig raziskovalne intenzivnosti 
in kvalitete, ki se neposredno odraža v povezovanju raz-
iskovalnega dela raziskovalcev na začetku kariere z go-
spodarstvom in odgovarja na potrebe slednjega. Z javnim 
razpisom se stimulira slovenska podjetja, da se na osnovi 
svojih potreb dolgoročno vključujejo v sooblikovanje razi-
skovalne dejavnosti doktorandov na raziskovalnih institu-
cijah ter prenesejo ustvarjeno znanje raziskovalcev tako 
v nadaljnje temeljne raziskave, kakor tudi v gospodarsko 
raziskovalno/razvojno okolje, v katerem bodo podjetja 
nadalje izvajala razvojno-raziskovalne aktivnosti, teme-
lječe na temeljnem, pridobljenem znanju in na ta način 
povečevala konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Prav tako je cilj spodbuditi nadaljnje izobraževanje vi-
soko usposobljenih raziskovalcev, kjer bodo njihova nova 
znanja posledično pripomogla tudi k dvigu sodelovanja 
med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter 
posledično tudi medsektorsko mobilnost in zaposlovanje 
raziskovalcev v poslovnem sektorju. Hkrati je cilj vzpo-
stavitev okolja za polno izrabo raziskovalnih potencialov 
v korist razvojno usmerjenega gospodarstva in s tem kre-
pitev konkurenčnosti Slovenije in njenega gospodarstva.

3.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razisko-

valne dejavnosti podoktorskih raziskovalcev, zaposle-
nih v raziskovalnih organizacijah, ki s svojim razisko-
vanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organi-
zacijami, univerzami in gospodarstvom. Raziskovalci 
v raziskovalnem procesu znotraj raziskovalne organiza-
cije osredotočajo svoje delo na temeljne ugotovitve s ci-
ljem prispevka k razvoju znanosti, vendar je povezanost 
z gospodarstvom (raziskave, ki odgovarjajo na izzive 
gospodarstva) tisto, kar omogoča pretok znanstvenega 
in raziskovalnega dela v prakso. Pridobljeno znanje bo 
uporabno v podjetjih za okrepitev nadaljnje raziskovalne 
dejavnosti in medsebojno bogatenje sodelovanja in izgra-
dnjo zaupanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom.

Predmet javnega razpisa bodo raziskovalne aktiv-
nosti, ki jih bodo izvajali raziskovalci znotraj raziskovalnih 
organizacij. Ministrstvo bo na podlagi določenega stan-

1  V skupino upravičenih raziskovalcev spadajo razisko-
valci, ki so bili vključeni v program mladih raziskovalcev v 
okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) in so/bodo doktorirali 
v času od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013. Raziskovalec bo v 
okviru operacije v raziskovalni organizaciji zaposlen za polni 
delovni čas najmanj za obdobje od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015 
v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost.

dardnega obsega stroškov na enoto v skladu z Metodolo-
gijo izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji 
sofinanciralo delo zaposlenih raziskovalcev na začetku 
samostojne raziskovalne kariere.

4. Pogoji javnega razpisa
4.1 Pogoji za kandidiranje
Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu so 

naslednji:
1. Pravočasno prispetje vloge in pravilno označe-

na ovojnica (podrobneje opredeljeno v točki 17 javnega 
razpisa);

2. Formalna popolnost vloge (podrobneje oprede-
ljeno točki 5 javnega razpisa);

3. Ustreznost prijaviteljev v skladu s pogoji v točki 
4.2 javnega razpisa.

Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 1. točke 
prejšnjega odstavka, bo s sklepom strokovne komisije 
zavržena.

V primeru vlog, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 
druge točke prvega odstavka, bo strokovna komisija pri-
javitelje pozvala k njihovi dopolnitvi v skladu z 18. točko 
javnega razpisa. Vloge, ki ne bodo formalno popolne 
v predpisanem roku, bodo zavržene.

Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje 
skladno s 3. točko prvega odstavka, bo zavrnjena.

4.2 Pogoji za prijavitelje
Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne 

organizacije2 v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne 
organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obli-
ki raziskovalnih programov, ki so sofinancirani s stra-
ni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije in niso ustanovljene po ZGD3 (v nadaljevanju: 
prijavitelji).

Prijavitelji se lahko na javni razpis prijavijo z več 
vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt 
(operacijo).

Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. ima sedež v Republiki Sloveniji;
2. ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zako-

na o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 
40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 
47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. 
US in 47/13);

3. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku prido-
bivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, 
tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 
občinskega proračuna;

4. ni naveden v seznamu poslovnih sub jektov na 
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih sub jektov, 
s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju 
korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, druge-
ga in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, 
št. 43/07, 68/07, 69/08, 55/08, 91/08, 94/09 in 25/10), 
ali na seznamu sub jektov, za katere veljajo omejitve po 
35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

5. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali v likvidaciji.

4.3 Pogoji za sofinanciranje operacije
Pogoj za sofinanciranje operacije je zaposlitev raz-

iskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni 

2 Javne raziskovalne organizacije v okviru predme-
tnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni 
visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS, 

3 Zakon o gospodarskih družbah: Uradni list RS št. 
65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12 in 44/13 - odl. US (v nadaljevanju: ZGD).
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čas najmanj za obdobje od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015, 
pri čemer mora raziskovalec biti pri prijavitelju od dneva 
zaposlitve vključen v ocenjevano programsko skupino 
najmanj do izteka obdobja sofinanciranja (30. 6. 2015). 
Prijavitelj (raziskovalna organizacija) se mora prijaviti 
na javni razpis s konkretnim imenom kandidata. Raz-
iskovalna organizacija mora skleniti z raziskovalcem 
pogodbo o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo za 
raziskovalno dejavnost. Prijavitelj mora ob prijavi predlo-
žiti ustrezno listino o sodelovanju z gospodarskim sub-
jektom, iz katere je razvidna vsebina in namen sode-
lovanja med gospodarskim sub jektom in raziskovalno 
organizacijo (programsko skupino) ter raziskovalcem 
(pismo o nameri4).

Raziskovalni projekt (operacija) predstavlja konkre-
tno sodelovanje raziskovalcev in gospodarskega sub-
jekta, pri čemer je na posamezen raziskovalni projekt 
sofinanciran največ en polno zaposlen raziskovalec. Po-
samezni raziskovalec, ki je upravičen do sofinanciranja, 
lahko sodeluje zgolj z enim gospodarskim sub jektom 
(ustanovljenim skladno z ZGD).

Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskoval-
nega projekta in zaposlitev raziskovalca, ki bo zaposlen 
v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas najmanj 
za obdobje od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.

5. Vsebina in priprava vloge
Vloga je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene, 

podpisane in žigosane obrazce:
– I. Prijavni obrazec
– II. Predstavitev raziskovalnega projekta – opis raz-

iskovalnega projekta in dodatni obrazci:
– Predstavitev raziskovalnega projekta in razisko-

valca,
– Finančni načrt posameznega raziskovalnega 

projekta.
– III. Dodatna dokazila

– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
– pismo o nameri med prijaviteljem in gospodar-

skim sub jektom,
– parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju ope-

racije,
– izpis iz baze SICRIS: Bibliografski kazalci razi-

skovalne uspešnosti raziskovalca (2008–2013),
– izpis iz baze SICRIS: Bibliografski kazal-

ci raziskovalne uspešnosti programske skupine (A3) 
(2008–2013).

Navedeni obrazci so del razpisne dokumentacije. 
Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljata še:

– Ocenjevalni list,
– Obrazec: Opremljenost vloge_RK-13, v skladu 

z razpisno dokumentacijo.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije. Vsaka sprememba obrazcev je 
lahko predmet zavrnitve vloge prijavitelja.

6. Skupna višina razpisanih sredstev in obdobje za 
porabo sredstev

Javni razpis delno financira Evropska unija (v nada-
ljevanju: Skupnost), in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada (ESS). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbu-
janje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usme-
ritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost 
podjetij.

4 S pismom o nameri raziskovalna organizacija in go-
spodarski subjekt opredelita vsebino raziskovalnega pro-
jekta in vse  morebitne pravne in finančne odnose v okviru 
sodelovanja, ki so pogoj za uspešno sodelovanje ter zaklju-
ček raziskovalnega projekta.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo 
bo ministrstvo namenilo za izvedbo javnega razpisa, je 
okvirno 6.000.000,00 EUR.

Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih 
javnih izdatkih je 85,00 %, kar znaša 5.100.000,00 EUR.

Delež sredstev slovenske udeležbe je 15,00 %, kar 
znaša 900.000,00 EUR.

Sredstva za izvedbo javnega razpisa so trenutno 
zagotovljena na naslednji proračunski postavki:

– PP 949810 – ESS – OP 07-13 – PU 1.3. Štipen-
dijske sheme – EU udeležba

– PP 949910 – ESS – OP 07-13 – PU 1.3. Štipen-
dijske sheme – lastna udeležba

Ministrstvo bo za potrebe javnega razpisa na pred-
nostni usmeritvi PU 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci 
za konkurenčnost podjetij v okviru priprave proračuna 
2013, 2014 in 2015 odprlo nov evidenčni projekt in 
ustrezne proračunske postavke, na katerih se bo zago-
tovilo namenska sredstva EU in pripadajočo slovensko 
udeležbo. Prerazporeditev sredstev za leto 2014 se bo 
izvedla v letu 2014, do takrat bodo sredstva za izvedbo 
novega instrumenta Javni razpis za spodbujanje razi-
skovalcev na začetku kariere rezervirana na PU 1.3., 
Evidenčni projekt št. 3211-07-0016, PP 949810 – ESS 
– OP 07-13 – PU 1.3 Štipendijske sheme – EU udeležba 
in PP 949910 – ESS – OP 07-13 – PU 1.3. Štipendijske 
sheme – lastna udeležba.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo med ministrstvom in izbranimi upravičenci, 
na podlagi terminskega in finančnega načrta izvajanja 
raziskovalnega projekta v vlogi prijavitelja in v odvisnosti 
od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

7. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Upravičeni so stroški, ki so povezani z izvedbo raz-

iskovalnega projekta (operacijo) in so nastali v obdobju 
od dneva, ko sta bila zaključena tako doktorat kot skle-
njena pogodba o zaposlitvi/sklep o prerazporeditvi na 
operacijo, do dneva zaključka operacije, vendar največ 
v obdobju od 1. 10. 2013 do najkasneje 30. 6. 2015, 
ter izdatki za te stroške, ki so bili plačani najkasneje do 
31. 7. 2015. Skrajni datum izstavitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo je 14. 8. 2015.

Javno financiranje projektov po tem javnem razpisu 
ne podleže uporabi pravil državne pomoči na podlagi 
3.1.1. točke Okvira Skupnosti za državno pomoč za raz-
iskave, razvoj in inovacije, ki opredeli merila za izvzem 
neekonomskih dejavnosti raziskovalnih organizacij iz 
uporabe pravil državnih pomoči.

7. 1 Upravičeni stroški
Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa bo 

potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na 
enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike, 
Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in 
Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
za izvajanje operacij ESS, v okviru prednostne usmeri-
tve 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost 
podjetij.

Standardni obseg stroškov na enoto na operaci-
ji predstavlja strošek dela raziskovalca, zaposlenega 
s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Strošek 
dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in stan-
dardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12) in veljavnih cenah 
ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2013, izračunanih 
s strani ARRS.

Metodologija izračuna standardnega obsega stro-
škov na enoto na operaciji ter zahtevana dokazila za 
spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so po-
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drobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v prilogi 
k javnemu razpisu: »Metodologija izračuna standardne-
ga obsega stroškov na enoto na operaciji«.

Stroški operacije so upravičeni le pod pogoji, da:
– so dejansko nastali in so neposredno poveza-

ni z izvedbo operacije ter so skladni s cilji in rezultati 
raziskovalnega projekta, ki so navedeni v vlogi, ki jo je 
upravičenec podal na javni razpis,

– so nastali v obdobju upravičenosti ter so prepo-
znani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,

– so izkazani v skladu z določenim standardnim 
obsegom stroška na enoto in Metodologijo izračuna 
standardnega obsega stroškov na enoto na operaciji.

Upravičenost stroškov prejemniki sredstev doka-
zujejo z dokazili o nastanku stroškov in izdatkov ter 
z vsebinskim poročilom o doseženih rezultatih, ki so bili 
načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje ter pred-
stavljajo osnovo za določitev obsega financiranja.

Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– dokazilo prijavitelja o zaposlitvi raziskovalca na 

začetku kariere s polnim delovnim časom najmanj za 
obdobje sofinanciranja raziskovalnega projekta (ope-
racije), kar je izkazano s pogodbo o zaposlitvi oziroma 
sklepom o prerazporeditvi na operacijo, ki jo/ga predloži 
priporočeno po pošti v roku 30 dni po njeni sklenitvi,

– dokazilo o izpolnjenih pogojih o pridobljenem dok-
toratu5 v obdobju od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013, kar se 
izkazuje z dokazilom o pridobitvi znanstvenega naslova 
doktor znanosti,

– potrdilo o obdobju zavarovanja (ZPIZ) raziskoval-
ca na operaciji.

Skladno z Metodologijo izračuna standardnega ob-
sega stroškov na enoto na operaciji je določena nasle-
dnja vrednost standardnega obsega stroškov na eno-
to ter maksimalen odstotek sofinanciranja na mesečni 
ravni:

Enota Standardni obseg stroškov 
na enoto v EUR

Število mesecev dela 
zaposlenega podoktor-
skega raziskovalca na 
raziskovalnem projektu

(4.064,00 EUR mesečno)

Izračun obsega stroškov operacije in višina sofinan-
ciranja sta odvisna od dejanskega izvajanja operacije 
in predstavljata dejanski obseg dela vključenega razi-
skovalca na začetku kariere glede na trajanje zaposlitve 
(izraženo v mesecih) v obdobju sofinanciranja.

V primeru, ko prejemniki sredstev v roku ne predlo-
žijo ustreznih dokazil o upravičenosti stroškov, niso 
upravičeni do sredstev sofinanciranja na podlagi po-
godbe o sofinanciranju operacije.

Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskoval-
nega projekta in zaposlitev raziskovalca, ki bo zaposlen 

5 Upravičeni so stroški za zaposlene raziskovalce, ki 
so uspešno zaključili doktorski študij med 1. 10. 2012 in 
najkasneje do 31. 12. 2013. Za sofinanciranje v okviru ope-
racije lahko kandidirajo tudi raziskovalci, ki še niso pridobili 
znanstvenega naslova doktor znanosti, vendar pa bodo 
doktorski študij zaključili najkasneje do 31. 12. 2013, pri 
čemer sofinanciranje začne teči s prvim dnem naslednjega 
meseca od datuma pridobitve naziva ter ob pogoju sklenje-
ne pogodbe o zaposlitvi/sklepa o prerazporeditvi na opera-
cijo (če se doktorat uspešno zagovarja prvi dan v mesecu 
in ob sočasni sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, šteje v okvir 
upravičenih stroškov že tekoči mesec), in traja najdlje do 
30. 6. 2015 v obdobju upravičenosti. 

v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas najmanj 
za obdobje od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.

Končna pozitivna vsebinska ocena raziskovalnega 
projekta je pogoj za uspešen zaključek operacije.

7.2 Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

pogodba o sofinanciranju operacije. Vzorec pogodbe je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju operacije dogovorila obseg in dinamiko 
sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti 
podanih v vlogi na javni razpis.

Če upravičenec ob zaključku operacije ne bo doka-
zal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti ter v roku 
določenem v pogodbi, je upravičenec dolžan vrniti že 
izplačana sredstva oziroma sorazmerni del sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR upravičenca do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije za nerealizirane aktivno-
sti, razen v primeru, da je bila nerealizacija aktivnosti 
(v prijavljenem obsegu ali v roku) predhodno odobrena 
s strani ministrstva na način in pod pogoji določenimi 
v pogodbi o sofinanciranju.

8. Merila in postopek izbora operacij
8.1 Merila za izbor
V postopek ocenjevanja bodo vključene formalno 

popolne vloge, ki izpolnjujejo vse vstopne pogoje iz 
4. točke javnega razpisa (pogoji za prijavitelje). Vloge 
bodo ocenjene po naslednjih merilih:

Merilo 1: Družbeno-ekonomska relevanca program-
ske skupine v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razi-
skovalne dejavnosti6 (do 20 točk). Doseženo število točk 
pri ocenitvi merila 1. je izpis števila točk Sredstva drugih 
uporabnikov (A3) iz baze SICRIS.

Merilo 2: Kakovost vključenega raziskovalca na 
osnovi Vrednotenja bibliografskih kazalcev razisko-
valne uspešnosti po metodologiji ARRS7 (do 20 točk). 
Doseženo število točk pri ocenitvi merila 2. je izpis 
števila točk vključenega raziskovalca (seštevek ocen 
A1 + A2 + A3 + A4) iz baze SICRIS.

Merilo 3: Komplementarnost predloženega progra-
ma dela s področjem raziskovanja programske skupine 
in področjem dela gospodarskega sub jekta (do 35 točk).

Merilo je sestavljeno iz štirih podkriterijev:
– Skladnost namena in ciljev raziskovalnega pro-

jekta z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa;
– Ustreznost vsebinske in terminske predstavitve 

raziskovalnega projekta;
– Ustreznost predlaganega programa dela glede 

na potrebe gospodarskega sub jekta in dosedanje so-
delovanje;

– Komplementarnost programa dela z dejavnostmi 
programske skupine.

Merila za ocenjevanje so natančneje opisana v raz-
pisni dokumentaciji, priloga: »Ocenjevalni list«. Najve-
čje število možnih točk posameznega raziskovalnega 
projekta je 75. Posamezni raziskovalni projekt mora za 
pridobitev sofinanciranja pri merilu 3 (Komplementar-
nost predloženega programa dela s področjem razisko-

6 Prijavitelj mora za vse programske skupine, katerih 
sestavni del so/bodo posamezni raziskovalci, ob prijavi po-
sredovati izpis iz baze SICRIS: Bibliografski kazalci razi-
skovalne uspešnosti (2008–2013).

7 Prijavitelj mora za vse raziskovalce, ki bodo sodelo-
vali v raziskovalnih projektih, ob prijavi posredovati izpis iz 
baze SICRIS: Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti 
(2008–2013).
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vanja programske skupine in področjem dela gospodar-
skega sub jekta) doseči najmanj 18 točk.

8.2 Postopek izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo 

vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega 
razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost 
in šport (v nadaljevanju: strokovna komisija).

Ocenjevalni postopek in postopek končnega izbora 
bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena 
v točki 8.1 javnega razpisa in v ocenjevalnem listu, ki je 
kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije. Stro-
kovna komisija bo dodelila točke v okviru Merila 1 in 
Merila 2, navedenih v točki 8.1, skladno z ocenjevalnim 
listom. Kvalitativno Merilo 3 v skladu s točko 8.1. javne-
ga razpisa bo ocenila ocenjevalna komisija, sestavljena 
iz članov ustreznih strokovnih teles ARRS, ki jo bo ime-
noval minister z odločbo.

Merilo 3 (Komplementarnost predloženega progra-
ma dela s področjem raziskovanja programske skupine 
in področjem dela gospodarskega sub jekta) ocenita in 
obrazložita dva ocenjevalca, ki oblikujeta konsenzualno 
oceno. Najmanjša enota ocenjevanja pri tem merilu je 1 
(ena) točka. Če ocenjevalca ne dosežeta konsenzualne 
ocene, raziskovalni projekt oceni tretji ocenjevalec, ka-
terega ocena in pojasnilo ocene sta končna.

V primeru, da projekt pri Merilu 3 ne doseže naj-
manj 18 točk bo izločen iz nadaljnjega postopka ocenje-
vanja in na tej podlagi zavrnjen.

Seštevek točk posameznih meril tvori skupno šte-
vilo točk raziskovalnega projekta, kar predstavlja tudi 
končno oceno projekta, ki je podlaga za predlog o iz-
boru.

8.3 Določitev izbranih raziskovalnih projektov
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi raz-

iskovalnimi projekti, ki pri Merilu 3 dosežejo 18 točk in 
več, pripravi predlog prejemnikov sredstev in sicer na 
podlagi vlog po vrstnem redu števila doseženih točk, od 
najvišjega števila navzdol, do višine razpoložljivih sred-
stev. Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev med prijavljenimi raziskovalnimi projekti v okvi-
ru posameznih vlog in ga predloži v odločitev o dodelitvi 
sredstev ministru za izobraževanje, znanost in šport.

Končna višina dodeljenih sredstev ne sme presega-
ti predvidene višine sredstev, potrjene na osnovi vloge 
na javni razpis. Če več vlog doseže enako število točk, 
bo izbrana tista vloga, ki ima višjo oceno pri Merilu 3 
(Komplementarnost predloženega programa dela s po-
dročjem raziskovanja programske skupine in področjem 
dela gospodarskega sub jekta). Če so vloge po prejetem 
številu točk tudi pri tem merilu izenačene, se izbere 
tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 2 
(Kakovost vključenega raziskovalca na osnovi kriterijev 
raziskovalne uspešnosti). Če so vloge tudi na osnovi 
tega merila izenačene po prejetem številu točk, se izbe-
re tista vloga, ki je dosegla višje število točk pri Merilu 1 
(Družbeno-ekonomska relevanca programske skupine).

V primeru izenačenosti pri vseh merilih o prejemni-
ku sredstev za isto ocenjeni vlogi odloča vrednost A3 na 
ekvivalent polne zaposlitve8, ki jo dosega programska 
skupina, v okviru katere bo deloval raziskovalec.

9. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spo-

loma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

8 Seštevek ocene A3 (družbeno ekonomska relevanca 
deljen s številom ekvivalenta polne zaposlitve, ki jo dobi 
programska skupina financirano prek ARRS).

10. Informiranje in obveščanje javnosti
Upravičenci morajo zagotoviti, da bodo pri izvaja-

nju predmeta pogodbe izpolnjevali zahteve glede infor-
miranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom 
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja 
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, 
ki so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skla-
di.si/.

11. Dopolnilno financiranje in spremljanje prihodkov
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Ured-

be 1083/2006/ES, ni predvideno.
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 

prikazovati prihodke operacije. Če bodo pri izvajanju 
operacije ustvarjeni prihodki, bodo za višino ustvarjenih 
prihodkov znižali upravičene stroške.

12. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Upravičenec mora za potrebe bodočih kontrol hra-

niti vso dokumentacijo o projektu v skladu z veljavno 
zakonodajo oziroma še najmanj deset let po izteku 
projekta oziroma pogodbenih obveznosti za potrebe 
bodočih preverjanj oziroma najmanj do 31. 12. 2020. 
Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša. 
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in 
finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofi-
nanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, 
pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristoj-
nih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni 
organi).

Upravičenec je dolžan voditi stroške projekta v svo-
jih evidencah na ločenem stroškovnem mestu, tako da 
bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega pro-
jekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upraviče-
nec omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo 
bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole 
na kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko 
opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem, kar 
bo upravičenec, dolžan omogočiti.

13. Obveznosti glede spremljanja podatkov o ude-
ležencih: upravičenec mora spremljati podatke o udele-
žencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Pri-
logi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, Uredbe 1083/2006/ES 
ter Uredbe 1080/2006 in Navodili organa upravljanja za 
spremljanje po prilogi XXIII ter spremljanje, poročanje in 
vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem 
obdobju 2007–2013.

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

15. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega finan-
ciranja posameznega projekta

V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja 
iz drugih javnih virov za isti projekt se vloga za takšen 
projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega 
financiranja projekta, se pogodba razdre, upravičenec 
pa je dolžan ministrstvu povrniti vsa prejeta sredstva 
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun 
Republike Slovenije.

Sredstva, izplačana upravičencu v skladu s po-
godbo, so izključno namenska in jih sme upravičenec 
uporabljati izključno za pokrivanje stroškov izvajanja 
projekta ter v skladu s pogoji, navedenimi v javnem raz-
pisu, razpisni dokumentaciji in pogodbi.
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16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, 
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno 
skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posa-
mezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati 
na celotno vlogo. Vsebina I. prijavnega obrazca ni pred-
met poslovne skrivnosti prijavitelja.

Člani strokovne komisije in komisije za ocenjevanje, 
v postopku vodenja javnega razpisa in pred ocenjeva-
njem podpišejo izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne 
skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni 
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije 
javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezna-
me in analize.

17. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost 
vloge

Vloge morajo prijavitelji dostaviti v enem tiskanem 
izvodu in enem elektronskem izvodu (I. Prijavni obra-
zec, II. Predstavitev raziskovalnega projekta, III. Dodatna 
dokazila) v zaprti ovojnici z obvezno uporabo obrazca: 
Opremljenost vloge_RK-13, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vloga, ki ni vložena v tiskanem in elek-
tronskem izvodu se šteje za nepopolno. V primeru ne-
skladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki, se šteje, 
da je za presojo pomembna tiskana oblika.

Rok za oddajo vlog je – ne glede na način dostave 
pošiljke – petek, 13. september 2013, do 12. ure, v Glav-
no pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, Ljub ljana.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki je – ne glede na 
način dostave pošiljke – v tiskanem in elektronskem (npr. 
CD/DVD) izvodu dostavljena na ministrstvo do izteka 
roka iz prejšnjega odstavka.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
prekliče do izdaje sklepov o ne/izboru.

18. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega večjega števila vlog odpiranje 

vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva 
v roku petih delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo 
pravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijavite-
ljem.

Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog 
bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji 
bodo lahko vlogo dopolnili v roku 7 dni od prejema poziva 
za dopolnitev vloge. Vloga, ki je prijavitelj ne bo ustre-
zno dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo 
s sklepom zavržena. Za pravočasno dopolnitev šteje, da 
je pošiljka v roku oddana priporočeno po pošti ali osebno 
vročena v Glavno pisarno ministrstva.

19. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom mini-

ster za izobraževanje, znanost in šport. Prijaviteljem bodo 
sklepi o izboru vročeni najkasneje v roku 60 dni od datu-
ma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, 
ki ne bodo izbrani.

20. Pravno varstvo
Prijavitelji lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa 

ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tož-
be na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Vložena tožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izbo-
ru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne zadrži podpisa 
pogodb o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.

21. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in 
razpisna dokumentacija bodo zainteresiranim prija-
viteljem dostopni na spletni strani ministrstva www.
mizs.gov.si pod rubriko: Javne objave in razpisi; Javni 
razpisi; z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS.

22. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na 

voljo na spletnem naslovu Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, pod rubriko Javni 

razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se po-
sredujejo izključno po elektronski pošti.

Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo ob-
javilo na omenjenih spletnih straneh. Kontaktna oseba 
za javni razpis: Luka Živić (luka.zivic@gov.si).

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne 
dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije 
bodo objavljene na omenjenih spletnih straneh. Ostale 
zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.
 Ministrstvo za izobraževanje,  

znanost in šport

 Ob-3420/13

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. čle-
na Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), drugega 
odstavka 42. člena, in prvega odstavka 47. člena Pra-
vilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in 
merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja po-
godb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem 
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja javni razpis (v nadaljevanju: razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov organizirane filmske stroke v Republiki Slo-
veniji.

Razpis iz prve alineje tega obvestila se prične 
z dnem 23. 8. 2013 in se zaključi z dnem 23. 9. 2013. 
Besedilo navedenega razpisa je objavljeno na spletnem 
mestu agencije Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije: www.film-center.si, v za-
vihku javni natečaji.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 430-55/2013 Ob-3376/13

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (v na-
daljevanju: koncedent) na podlagi Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nada-
ljevanju: ZJZP), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) 
in Koncesijskega akta o organizaciji in načinu izvajanja 
izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo (Uradni list RS, št. 68/13) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne 

gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo

1. Podatki o koncedentu: Občina Litija, Jerebova 
ulica 14, 1270 Litija.
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Kontaktni podatki: http://www.litija.si/; e-naslov: ob-
cina.litija@litija.si, tel. 01/89-63-424, faks 01/89-63-460, 
odgovorna oseba: Rokavec Franci, župan, kontaktna 
oseba: Igorij Parkel.

2. Podatki o koncesijskem aktu: koncesijski akt 
o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske 
javne službe oskrbe s toplotno energijo je sprejel Ob-
činski svet Občine Litija na 3. izredni seji dne 8. 7. 2013, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/13.

3. Predmet, narava, obseg in območje javno zaseb-
nega partnerstva

Predmet izvajanja gospodarske javne službe, ki se 
podeljuje s predmetnim razpisom je izvajanje gospo-
darske javne službe oskrbe s toplotno energijo za javne 
objekte na območju ulice CKS in Mire Pregljeve v Litiji.

Gospodarska javna služba obsega naslednje sto-
ritve:

– izgradnjo oziroma rekonstrukcijo kotlovnic(e) ter 
naprav(e) SPTE;

– izgradnjo oziroma rekonstrukcijo omrežja za dis-
tribucijo toplotne energije;

– upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
kotlovnic, naprav SPTE in distribucijskega omrežja;

– priključevanje uporabnikov na distribucijsko 
omrežje;

– distribucijo toplotne energije do uporabnikov.
Območje izvajanja gospodarske javne službe oskr-

be s toplotno energijo obsega javne objekte na območju 
ulice CKS in Mire Pregljeve v Litiji. Koncendent lahko 
s sklepom občinskega sveta razširi obseg območja iz-
vajanja koncesije iz predhodnega stavka.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve: Ener-
getska sanacija javnih stavb«

4. Začetek in čas tranjanja koncesije: izvajanje kon-
cesijske dejavnosti traja 15 let, pri čemer se lahko pod 
pogoji določenimi v pogodbi podaljša.

5. Postopek izbire koncesionarja
Koncedent bo koncesijo na podlagi javnega razpisa 

oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja 
vlog skladno z določbami ZJZP in koncesijskega akta 
ob smiselni aplikaciji določb ZJN-2.

Koncedent skladno z 59. členom ZJZP tudi po ob-
javi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva.

Koncedent 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.

Za sodelovanje pri postopku izbire koncesionarja 
za izvedbo predmeta koncesije je bila s sklepom ime-
novana strokovna komisija, ki ima predsednika in še 
štiri člane. Predsednik in ostali člani strokovne komisije 
imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve 
leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko 
zagotovijo strokovno presojo ponudb.

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 izvede odpiranje vlog. Odpiranje 
ponudb za izbor koncesionarja je javno, pri čemer lah-

ko koncedent zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti 
oziroma uradne, vojaške ali državne tajnosti določi, da 
postopek odpiranja ponudb ni javen.

Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, 
določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih 
vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrne 
pošiljatelju.

O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Vanj se vpišejo 
morebitne pripombe predstavnikov kandidatov o poteku 
javnega odpiranja. Strokovna komisija vroči zapisnik 
o javnem odpiranju v roku osmih dni vsem ponudnikom.

Po končanem odpiranju strokovna komisija pregle-
da ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, 
pri čemer glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb 
upošteva določbe veljavne zakonodaje.

Po končanem pregledu in vrednotenju komisija se-
stavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo 
razpisne zahteve, ter razvrsti te vloge tako, da je raz-
vidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim 
merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na 
ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje 
poročilo organu koncedenta.

O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno 
odločbo.

Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke 
na ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in nji-
hovim uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne 
sme biti daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če 
v tem roku pripombe niso podane, se šteje, da stranke 
nimajo pripomb.

Do seznanitve s potekom postopka iz prejšnjega 
odstavka ni dovoljeno pregledovanje in prepisovanje 
spisov v tistih delih, ki se nanašajo na vloge drugih 
strank v postopku in okoliščine, povezane z njimi.

Odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki ne 
sme biti daljši od enega leta. Čas veljavnosti odločbe se 
določi v njenem izreku. Če v tem času ne pride do skle-
nitve pogodbe, odločba o izbiri preneha veljati.

O pritožbi zoper odločbo o izbiri, ki jo izda občinska 
uprava, odloči župan.

Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti 
upravni spor.

6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne do-
kumentacije

Razpisna dokumentacija javnega razpisa je brez-
plačno dostopna na spletni strani naročnika.

Prijavitelji morajo pri podaji vloge nujno upoštevati 
določbe razpisne dokumentacije.

7. Kraj in rok za predložitev vlog, pogoji za njiho-
vo predložitev ter naslov, prostor, datum in ura odpiranja 
vlog

Vloge morajo do roka za oddajo prijav prispeti na 
naslov koncedenta: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija.

Končni rok za oddajo prijav je 8. 10. 2013, do 
10. ure.

Vloge 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 
vlogo. Po izteku roka za oddajo prijav, prijavitelji ne mo-
rejo več spreminjati ali umikati vloge.

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



Stran 2396 / Št. 69 / 23. 8. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ovojnico napiše »Sprememba vloge« in ime javnega 
razpisa). V spremenjeni vlogi mora biti jasno navedeno 
kateri del vloge se spreminja in kateri del vloge ostaja 
nespremenjen.

Javno odpiranje vlog bo potekalo na sedežu konce-
denta 8. 10. 2013, ob 12. uri.

Ob podaji vloge morajo prijavitelji predložiti ustre-
zna zavarovanja za resnost vloge skladno z določbami 
razpisne dokumentacije.

Pri podaji vloge morajo prijavitelji upoštevati vse 
pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije.

8. Zahteve glede vsebine vlog
Zahteve glede vsebine vloge so natančno oprede-

ljene v razpisni dokumentaciji. Pri podaji vloge morajo 
prijavitelji upoštevati vse zahteve iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in do-
kazila o njihovem izpolnjevanju

Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in doka-
zila o njihovem izpolnjevanju so natančno opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo biti pripravljene 
skladno z določbami razpisne dokumentacije.

10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji 
za predložitev skupne vloge so natančno opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo biti pripravljene 
skladno z določbami razpisne dokumentacije.

11. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
– Stroški oskrbe s toplotno energijo (relevantna je 

skupna povprečna cena toplote iz obrazca Vloga brez 
DDV) – upošteva se cena na dve decimalni mesti na-
tančno;

– Dosedanje reference prijavitelja (relevantna je na-
vedba iz obrazca Podatki o referenčnem delu ter predlo-
ženih referenčnih potrdil; kolikor prijavitelj ne bo predložil 
ustreznih referenčnih potrdil za takšno referenco ne bo 
prejel dodatnih točk)

– Strokovna, finančna in organizacijska usposo-
bljenost prijavitelja (relevantna je navedba iz obrazca 
Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev in 
obrazcev S.BON).

Pri merilu »Stroški oskrbe s toplotno energijo« prej-
me prijavitelj, ki bo ponudil najnižjo povprečno ceno 
toplote, 70 točk, ostali prijavitelji pa dobijo točke po 
formuli:

(najnižja skupna povprečna cena toplote/ ponujena 
skupna povprečna cena toplote) x 70 = število točk.

Pri merilu »Dosedanje reference ponudnika« prej-
me ponudnik za 5 izvedenih projektov (ki so zahtevani 
za izpolnjevanje pogoja) namestitve SPTE enote vsa-
kega v velikosti od 150 do 300 kW nazivne električne 
moči izveden v petih letih pred objavo javnega razpisa, 
10 točk, za več kot pet izvedenih projektov pa 20 točk. 
Skupno lahko prijavitelj v okviru predmetnega merila 
prejme največ 20 točk.

Pri merilu »Strokovna, finančna in organizacijska 
usposobljenost prijavitelja« prejme ponudnik, ki je imel 
v zadnjih treh poslovnih letih 2010, 2011, 2012 (če po-
sluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povpreč-
ni letni prihodek več kot 30.000.000,00 EUR, 10 točk.

Maksimalno skupno število točk je 100.
Dodatno merilo v primeru enakovrednih prijav:
V primeru, da dve pravilni in samostojni prijavi po-

nujata enako ceno, bo koncedent med njima izbral tisto 
vlogo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodar-
nosti poslovanja v preteklem letu (2012).

Koncedent si v tem primeru pridrži pravico, da od 
ponudnika zahteva predložitev bonitetnega obrazca ali 
bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo 

enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja indeks gospo-
darnosti poslovanja v preteklem letu.

12. Zastavitev vprašanj
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpi-

sno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa 
za podelitev koncesije na zgoraj navedeni elektronski 
naslov: obcina.litija@litija.si. Skrajni rok za postavitev 
vprašanj v zvezi s razpisom je 10 dni pred rokom za 
oddajo prijav do 10. ure. Koncedent bo podal pojasni-
la navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 
6 dni pred rokom za oddajo prijav.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
ali postopkom postanejo sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Občina Litija

Št. 47801-55/2013 Ob-3382/13

Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, Postojna, na 
podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 
6230 Postojna.

II. Predmet prodaje so sledeča že več let prazna 
stanovanja:

1. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Pretnerjeva ulica 5, Postojna, 
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanova-
nja 59,70 m2, identifikacijski znak 2490-892-2, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 49.205,00 EUR;

2. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Kidričevo naselje 24, Postoj-
na, zgrajene leta 1968, z neto tlorisno površino stano-
vanja 53,30 m2, identifikacijski znak 2490-208-14, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 41.210,00 EUR;

3. dvosobno stanovanje, v III. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Kidričevo naselje 25, Postoj-
na, zgrajene leta 1968, z neto tlorisno površino stano-
vanja 52,50 m2, identifikacijski znak 2490-209-15, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 40.690,00 EUR;

4. dvosobno stanovanje, IV. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Kidričevo naselje 25, Postoj-
na, zgrajene leta 1968, z neto tlorisno površino stano-
vanja 52,70 m2, identifikacijski znak 2490-209-19, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 38.350,00 EUR;

5. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, 
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanova-
nja 74,00 m2, identifikacijski znak 2490-750-4, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 52.000,00 EUR;

6. enosobno stanovanje, v I. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, 
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanova-
nja 44,90 m2, identifikacijski znak 2490-750-5, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 37.700,00 EUR;

7. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, 
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanova-
nja 71,70 m2, identifikacijski znak 2490-750-7, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 48.620,00 EUR.

III. Prodajni pogoji
1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj iz-

klicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2 % davka 

na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
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3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo 
je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo enako 
najugodnejšo ponudbo, bodo le-ti nemudoma po izteku 
roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi le-teh. V pri-
meru, da se situacija ponovi, bo prodajalec z najugodnej-
šimi ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni.

5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje 
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati 
nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno 
zakonodajo.

6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom 
varščine v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na ra-
čun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom 
v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.

Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všte-
ta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim po-
nudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni 
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stro-
ške vpisa v zemljiško knjigo.

8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu po-
godbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, 
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se 
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina 
pa zadrži.

9. Prodajalec izda kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremični-
ni po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.

IV. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati 

naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične ose-

be,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 

30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe ozi-
roma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in s.p.,

– navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 

razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo 
na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pi-
sarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi 
povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov: 
obcina@postojna.si z navedbo zaporedne številke ne-
premičnine iz tega razpisa, za katero želijo razpisno 
dokumentacijo.

Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo na 
naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-724 (kontaktna 
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). Na razpolago so 
sledeči termini ogleda stanovanj:

– stanovanje na naslovu Pretnerjeva ulica 5: dne 
26. 8. 2013 ter dne 2. 9. 2013, ob 9. uri,

– stanovanje na naslovu Kidričevo naselje 24: dne 
26. 8. 2013 ter dne 2. 9. 2013, ob 10. uri;

– stanovanji na naslovu Kidričevo naselje 25: dne 
27. 8. 2013 ter dne 3. 9. 2013, ob 9. uri;

– stanovanja na naslovu Vojkova ulica 6: dne 28. 8. 
2013 ter dne 4. 9. 2013, od 9 – 11. ure.

V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika:

1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko 
____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski 
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali 
pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub-
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice mo-
rata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.

2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno pone-
deljka, dne 9. 9. 2013 do 12. ure. Upoštevale se bodo 
ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov 
prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob 
14. uri, v prostorih prodajalca, izvedla komisija imeno-
vana s strani prodajalca.

3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklic-
no ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 
2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
60 dni od oddaje ponudbe.

5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje 
v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po 
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupo-
prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljeni 
izbiri ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku in za to nima opravičljivih 
razlogov, se šteje, da je odstopil od namere za skleni-
tev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija 
za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da 
ponudnik izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe 
v roku 15 dni po opravljeni izbiri ne more skleniti, lah-
ko prodajalec rok za sklenitev pogodbe podaljša še za 
15 dni in začasno zadrži njegovo varščino. Če najugo-
dnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanjem 
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena 
oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana 
ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve 
kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršne-
koli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob 
morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo 
ponudnikom.

Občina Postojna

Št. 430-18/2013 Ob-3419/13

Na podlagi določila drugega odstavka 44. člena 
Zakona o socialnem varstvu /ZSV/ (Uradni list RS, 
št. 2/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 42. in 48. člena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, 
št. 127/06), Pravilnika o koncesijah na področju social-
nega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11) in 
15. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini 
na domu v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 24/2013) Občina Dornava objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

pomoč družini na domu v Občini Dornava
1. Naročnik (koncedent): Občina Dornava, Dornava 

135/a, 2252 Dornava.
2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: Odlok 

o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opra-
vljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini 
Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2013).

3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja 
koncesije

Predmet koncesije je opravljanje javne službe po-
moči družini na domu v Občini Dornava, ki obsega soci-
alno oskrbo na domu (alt. mobilno pomoč).

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičen-
cem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za 
življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, inva-
lidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati 
ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne 
oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s kate-
rimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitve socialne oskrbe na domu se prilagodijo 
potrebam posameznega upravičenca in obsegajo na-
slednje sklope opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor so-
dijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih orto-
pedskih pripomočkov;

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

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor so-
dijo naslednja opravila; vzpostavljanje socialne mreže 
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informira-
nje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripra-
va upravičenca na institucionalno varstvo.

Koncedent razpisuje koncesijo za opravljanje javne 
službe pomoči družini na domu za okvirno do 1500 ur 
letno.

V skladu z določilom 7. člena Odloka o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne 
službe pomoči družini na domu v Občini Dornava (Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 24/2013) koncedent 
razpisuje eno koncesijo na območju naselij Bratislav-
ci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, 
Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri 
Polenšaku, Žamenci v Občini Dornava.

4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega 
razmerja

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogod-
be o koncesiji. Koncesionar mora začeti opravljati javno 
službo v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o koncesiji.

Koncesija se podeljuje za določen čas 10 let z mo-
žnostjo podaljšanja.

Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa 
Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, 
na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ 
za čas, za katerega je bila pogodba o koncesiji.

5. Postopek izbire koncesionarja: izbira koncesio-
narja se bo opravila po postopku, ki ga določa zakon, 
ki ureja javno-zasebno partnerstvo ob smiselni uporabi 

določil zakona, ki ureja gospodarske javne službe in 
v skladu z navodilom ponudnikom za izdelavo ponudb.

6. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje kon-
cesija

Uporabniki storitev so upravičenci do socialne oskr-
be na domu. To so osebe, ki jim preostale psihofizične 
sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano po-
močjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju 
tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucio-
nalno varstvo v zavodu, drugi družini ali v drugi organi-
zirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali poja-

vov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma 
samostojno življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življe-
nja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo v domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po 
oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča-
sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele-
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

(alt. Uporabniki storitev so upravičenci do mobil-
ne pomoči. To so otroci, mladostniki in odrasle osebe 
z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, 
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali instituci-
onalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pri-
čakovati ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih 
znanj in sposobnosti.)

7. Delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju: 
delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se ureja-
jo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi 
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja 
socialnega varstva.

8. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne doku-
mentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dosto-
pna na uradni spletni strani Občine Dornava, www.dorna-
va.si v Katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: 
“Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki 
urejajo javne razpise/naročila” in na sedežu Občine Dor-
nava v času uradnih ur občinske uprave Občine Dornava.

9. Kraj in rok za predložitev prijave in pogoji za nji-
hovo predložitev

Ponudnik morajo svoje prijave osebno ali priporo-
čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dornava, Dornava 
135/a, 2252 Dornava.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: “Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravlja-
nje javne službe pomoč družini na domu”.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 4. 9. 
2013, do 12. ure.

10. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora oddati ponudbo na obrazcih v razpi-

sni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav 
tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma 
priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
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Naročnik (koncedent) bo ocenjeval in izbiral izključ-
no le veljavne ponudbe. Veljavne bodo tiste ponudbe, ki 
bodo pravočasne in popolne.

Ponudba je pravočasna, če je osebno oddana ozi-
roma če prispe po pošti na naslov koncedenta do datu-
ma in ure, določene v tem javnem razpisu. Vse nepravo-
časno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje 
na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v pri-
meru dostave kurirske službe) bodo izločene in bodo 
neodprte vrnjene ponudnikom.

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spre-
minja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. 
Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku 
in na način, kot to velja za ponudbe in z oznako »Do-
polnitev ponudbe«.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj devetdeset 
dni.

Ponudba je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
11. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in 

dokazila o njihovem izpolnjevanju
Javno službo Pomoč družini na domu v Občini 

Dornava lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrira-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ozi-
roma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, 
da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so do-

ločeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izja-
ve predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogo-
jev: pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

12. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji 
za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za 
izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo eko-
nomsko najugodnejše ponudbe.

14. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja prijav: 
vse prispele prijave se bodo odpirale na javnem odpi-
ranju, ki bo potekalo dne 4. 9. 2013 na sedežu Občine 
Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, v prostorih 
sejne sobe Občine Dornava ob 13.30.

15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: kandidati bodo obveščeni o izidu 
javnega razpisa z izdajo upravne odločbe o podelitvi 
koncesije, ki jo bo izdal pristojni organ občine v roku 
30 dni od odpiranja ponudb.

16. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresira-

ni ponudniki dobijo pri kontaktni osebi Nataliji Marin, 
tel. 02/754-01-10, e-pošta: natalija@dornava.si, v času 
uradnih ur občinske uprave Občine Dornava.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki po-
sredovati po e-pošti na naslov: natalija@dornava.si.

Koncedent bo vse odgovore na zastavljena vpraša-
nja objavil na uradni strani Občine Dornava: www.dor-
nava.si v Katalogu informacij javnega značaja Občine 
Dornava pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija 
v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila”.

17. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da naj-
kasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave 
spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Spremem-
ba bo v obliki “dopolnila” objavljena na uradni strani 
Občine Dornava: www.dornava.si v Katalogu informacij 
javnega značaja pod rubriko: “Objave in razpisna do-
kumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne raz-
pise/naročila”. Naročnik (koncedent) bo v tem primeru 
po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo ponu-
dnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma spre-
memb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za pri-
javo se pravice in obveznosti naročnika (koncedenta) in 
ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo 
iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

18. Program opravljanja dejavnosti javne službe: 
ponudnik mora k prijavi predložiti podroben program 
dela izvajanja storitve, ki je predmet javnega razpisa.

19. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani ponudnik 
bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje 
javne službe v roku 15 dni po dokončnosti upravne od-
ločbe o izbiri koncesionarja.

Občina Dornava
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Št. 2030-13-0028 Ob-3444/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljub ljana, skladno z določbami Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) ter določ-
bami Uredbe o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 
nasl.) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
va 3, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
a) Solastniški delež 7/9 od celote na parc. št. *741/0 

(ID znak: 1073-741/0), v izmeri 600 m2 in 1200/2 (ID 
znak: 1073-1200/2-0), v izmeri 1905 m2, obe k.o. 1073 
– Trnovlje, ki v naravi predstavljata starejšo enodružin-
sko hišo z naslovom Cesta v Teharje 9, Ljubečna. Na 
nepremičnini imajo predkupno pravico solastniki in Me-
stna občina Celje. Parc. št. 1200/2, k.o. 1073 – Trnovlje 
je deloma kmetijsko zemljišče, zaradi česar je najugo-
dnejši dražitelj dolžan sprejeti tudi ponudbo skladno 
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki bo objavljena na 
spletnem portalu UE Celje po izvedeni javni dražbi. Koli-
kor najugodnejši dražitelj ne sprejme tudi te ponudbe, se 
njegova varščina zadrži. Izklicna cena za 7/9 od celote 
navedenih nepremičnin je 47.100,00 EUR.

b) Solastniški delež 3/8 od celote na parc. št. 2236/0 
(ID znak: 130-2236/0-0), v izmeri 1607 m2 in 2237/0 (ID 
znak: 130-2237/0-0), v izmeri 3159 m2, obe k.o. 130 – 
Lipa, ki v naravi predstavljata starejši stanovanjski objekt 
in gospodarska poslopja na naslovu Lipa 165, Beltinci. 
K prodaji bodo pristopili tudi preostali solastniki in sicer 
pod pogoji, ki jih bodo določali sami. Parc. št. 2237, k.o. 
130 – Lipa v deležu 42 % sega v območje kmetijskih 
zemljišč, zaradi česar je najugodnejši dražitelj dolžan 
sprejeti tudi ponudbo skladno z Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih, ki bo objavljena na spletnem portalu UE 
Murska Sobota po izvedeni javni dražbi. Kolikor najugo-
dnejši dražitelj ne sprejme tudi te ponudbe, se njegova 
varščina zadrži. Izklicna cena za 3/8 od celote navede-
nih nepremičnin je 17.700,00 EUR.

c) Zasedena stanovanjska stavba na naslovu 
Aškerčeva ulica 11, Izola, v izmeri 76 m2, ki stoji na parc. 
št. 563/0, k.o. 2326 – Izola (ID-znak: 2626-563/0-0), 
v izmeri 103 m2. Na nepremičnini ima predkupno pravico 
Občina Izola. Izklicna cena je 92.000,00 EUR.

d) Parc. št. *102, v izmeri 98 m2 (ID-znak: 
2618-102/0-1), 8135, v izmeri 48 m2 (ID-znak: 
2618-8135/0-0) in 3204/2, v izmeri 73 m2 (ID-znak: 
2618-3204/2-0), vse k.o. 2618 – Movraž, ki v nara-
vi predstavljajo del stare stanovanjske hiše s funkcio-
nalnim zemljiščem z naslovom Movraž 10, ki sega tudi 
na zemljišča s parc. št. 8134, *105, 8133 in 8132, vse 
k.o. Movraž in niso predmet prodaje. Na nepremičninah 
ima predkupno pravico Mestna občina Koper. Izklicna 
cena je 17.000,00 EUR.

Nepremičnine so ZK neurejene in neobremenjene 
s stvarnimi pravicami.

Na izklicane cene kupec plača še 2 % davek na 
promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena 

v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika ozi-
roma pri nepremičninah, kjer so predkupni upravičenci, 
po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice.

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za 
nepremičnine je 100,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30-ih dneh po sklenitvi pogod-

be.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistve-

na sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe bodo potekale na Ministrstvu za pra-

vosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi 
v IV. nadstropju, in sicer za nepremičnino pod točko:

2a) dne 24. 9. 2013, s pričetkom ob 10. uri.
2b) dne 24. 9. 2013, s pričetkom ob 11. uri.
2c) dne 24. 9. 2013, s pričetkom ob 12. uri.
2d) dne 24. 9. 2013, s pričetkom ob 13. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino pod točko:
2a) znaša 4.710,00 EUR in se pla-

ča na račun št. 01100-6300109972, sklic 
št. 18 20303-7221002-93901001, z navedbo namena 
nakazila: Javna dražba–Trnovlje.

2b) znaša 1.770,00 EUR in se pla-
ča na račun št. 01100-6300109972, sklic 
št. 18 20303-7221002-93901002, z navedbo namena 
nakazila: Javna dražba–Lipa.

2c) znaša 9.200,00 EUR in se pla-
ča na račun št. 01100-6300109972, sklic 
št. 18 20303-7221002-93901003, z navedbo namena 
nakazila: Javna dražba–Izola.

2d) znaša 1.700,00 EUR in se plača na ra-
čun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 20303- 
7221002-75601004, z navedbo namena nakazila: Javna 
dražba–Movraž.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po opravljeni javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, se varščina zadrži.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
metov javne dražbe

Za dodatne informacije v zvezi s predmeti javne 
dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, tel. 01/478-86-24, 
e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Ogled predmetov jav-
ne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.

Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na 
spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/jav-
ne_objave/javne_drazbe/.

9. Opozorilo
Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, po-

stopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe 
z uspelim dražiteljem, pri čemer se zavezuje povrniti 
izkazane stroške prevzema dokumentacije.

Javne dražbe
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10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili 
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečate-
ni pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 477-339/2012 
– Ne odpiraj«, na vložišče Ministrstva za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 20. 9. 2013 
do 16. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je 
mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani 
varščini, tudi na dan javne dražbe.

Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora 
vsebovati naslednja dokazila:

– Izjavo o izpolnjevanju pogojev, z vsebino, kot bo 
objavljena na spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_mi-
nistrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.

– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 
ni zastopnik.

– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki 
jo dražijo.

– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno 
izkaznico).

– Za nepremičnino pod tč 2a) in 2b): izjavo, da so 
seznanjeni s tem, da bo najugodnejši dražitelj dolžan 
po izvedeni javni dražbi sprejeti ponudbo po Zakonu 
o kmetijskih zemljiščih, ki bo objavljena na spletnem 
portalu upravne enote.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 24/2013 Ob-3379/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Sklepa 
o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013 (Ura-
dni vestnik Mo Velenje, št. 23/2012 in 4/2013) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
Velenje.

II. Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet javne dražbe sta nepremičnini parc. 

št. 2757/14, v izmeri 135 m2, in 2750/7, v izmeri 35 m2, 
obe k.o. 964 Velenje, ki v naravi predstavljata zeleni-
co. Nepremičnina parc. št. 2757/14, k.o. 964 Velenje, 
je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo, vendar je 
čas za katerega je bila podeljena že potekel, tako da je 
postopek izbrisa služnosti iz ZK že v teku. Nepremičnina 
parc. št. 2750/7, k.o. 964 Velenje, je prosta vseh bremen.

Po urbanističnih podatkih je osnovna namenska 
raba zemljišča opredeljena kot »stavbno zemljišče zno-
traj ureditvenega območja mesta Velenje«.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 27,00 EUR/m2, 
kar znese 4.590,00 EUR za obe nepremičnini v skupni 
velikosti 170 m2. V ceno ni vključen 22 % DDV.

III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponu-

dil najvišjo ceno.
2. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-ku-

pljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
3. Plačilo celotne kupnine v osmih dneh po izstavitvi 

računa, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
4. Izklicna cena na vsebuje nobenih davščin in pri-

spevkov. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na dodano vrednost, notarske stroške ove-
ritve podpisa prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.

IV. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo 
vršila v sredo, 23. 10. 2013, na sedežu Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi UUP št. 107/I, 
z začetkom ob 13. uri.

V. Pogoji javne dražbe
1. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe 

prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (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 na morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni 
imel blokade TRR več kot 5 dni (velja za pravne osebe 
in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih 
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne instituci-
jam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske prav-
ne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na Upravni enoti, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR 
več kot 5 dni),

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne-
premičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, 
ipd.),

– pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne 
dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja over-
jen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe 
udeleži pooblaščenec.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati 
cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno 
dražbo, in z njimi povezane osebe, opredeljene v prvi, 
drugi in tretji alineji drugega odstavka 32. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti.

2. Vsak dražitelj mora do vključno srede, 23. 10. 
2013, do 13. ure, plačati varščino, ki znaša 10 % iz-
klicne cene, na podračun EZR Mestne občine Velenje, 
št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na 
št. 28 76333-7141998-10106007, koda namena OTHR, 
z navedbo »plačilo varščine za nepremičnini parc. 
št. 2757/14 in 2750/7, obe k.o. 964 Velenje«.

Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vraču-
nala v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 
petnajst dni po končani javni dražbi.

3. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba 
v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne pod-
piše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, pro-
dajalec zadrži njegovo varščino.
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4. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po 
izstavitvi računa na podračun Mestne občine Velenje. 
Rok plačila celotne kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla.

VI. Pravila javne dražbe
1. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo po-

stopka prodaje nepremičnine, dražba je ustna.
2. Draži lahko tisti, ki je do vključno 23. 10. 2013 

vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa 
zahtevana dokazila.

3. Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za 
večkratnik zneska 100,00 EUR.

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

5. Na javni dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno.

6. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana po izklicni ceni.

7. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko 
voditelj javne dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo 
(če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne 
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista 
cena, ki je bila izklicana trikrat). Ko je cena izklicana 
trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi komu in po 
kakšni ceni je bila nepremičnina prodana.

8. Če izklicna vrednost ne bo dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

9. O javni dražbi se sestavi zapisnik. Ugovore proti 
dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni za-
ključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugo-
vore reši komisija takoj.

10. Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

11. Prodajalec Mestna občina Velenje na podlagi te 
javne dražbe ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in 
lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri 
čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

VII. Dodatne informacije: dodatne informacije in po-
jasnila o pogojih javne dražbe in ogledu nepremičnine 
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Mestni občini Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje, pri Bojanu Lipniku, in sicer od po-
nedeljka do petka, med 9. in 12. ali na tel. 03/89-61-670. 
Ogled nepremičnin in druge dokumentacije v zvezi z ne-
premičninama je možen po predhodnem dogovoru.

Mestna občina Velenje

Št. 478-81/2012 Ob-3380/13

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na 
podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in spremembe) in 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe), ter 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, 
v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št. 478-52/2012, 
sprejetega 22. 11. 2012, skupaj z vsemi dopolnitvami, 
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje
Nepremičnina s parc. št. 1602/40, sadovnjak, v iz-

meri 215 m2, k.o. 2175 - Jesenice.

Nepremičnina s parc. št. 1602/40, k.o. 2175 – Je-
senice, je stavbno zemljišče, ki se nahaja na Tom-
šičevi cesti, in sicer med nizom stanovanjskih stavb 
Tomšičeva 71-74 in 75-80A. Predmetna nepremični-
na predstavlja del brežine med omenjenima nizoma 
stanovanjskih stavb. V skladu z veljavnimi prostorskimi 
akti Občine Jesenice predmetna nepremičnina leži v ob-
močju J2/S12/2-vd, območje za stanovanja in spremlja-
joče dejavnosti, podrobna namenska raba: vrstne hiše 
z dvojčki. Po podatkih iz katastra gospodarske javne in-
frastrukture preko severo-zahodnega dela nepremičnine 
s parc. št. 1602/40, k.o. 2175 – Jesenice, poteka javni 
komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 12 m), za kate-
rega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno 
korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdr-
ževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 1602/40, 
k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno 
vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško 
knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepre-
mičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 1602/40, 

k.o. 2175 – Jesenice, znaša 5.297,40 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj 

za 20,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dra-

žitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve 
računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo 
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpi-
sane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodaj-
ne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po 
plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačna 
ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec 
kupcu izstavil zemljiško knjižno dovolilo.

VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba 
bo potekala dne 11. 9. 2013, ob 15. uri, v mali sejni sobi, 
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo draži-

telji položiti varščino za nepremičnino s parc. št. 1602/40, 
k.o. 2175 – Jesenice, v višini 529,70 EUR (10 % izklic-
ne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt 
pri Banki Slovenije št. SI56 01241-0100007593, sklic 
18 75400-7221002-47881013, s pripisom »varščina za 
javno dražbo – nepremičnina s parc. št. 1602/40, k.o. 
2175 – Jesenice«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se 
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka 
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina s parc. št. 1602/40, k.o. 2175 – Je-

senice, se prodaja po načelu videno – kupljeno. Davek 
na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklicane cene), 
stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev pod-
pisa prodajalca) in stroške zemljiško knjižne realizacije 
(stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listi-
ne, sodna taksa, i.d.) plača kupec.

2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem 
jeziku.

3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo sklenjena 
z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku 
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v nave-
denem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, pro-
dajalec zadrži njegovo varščino.

4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
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lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na 
območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začet-
kom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, 
ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale 
na vpogled ob prijavi:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno šte-
vilko TRR računa za primer vračila varščine,

– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega 
je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke 
določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dne-
ve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične 
osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija 
v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državlja-
ni držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik 
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za 
fizične osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne 
dražbe (glej točko IX.),

– morebitni pooblaščenci pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za 
udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz 
postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko 
dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. 
O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi 
ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost pred-
metnih nepremičnin in člani komisije za vodenje jav-
ne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in spremembe)).

5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Iz-
brani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podat-
ke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO 
oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se 
vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub 
temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo 
najvišjo ceno, nepremičnini nista prodani, če eden ne 
zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena 
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba 
veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more 
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s so-
glasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje 
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja 
v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe).

IX. Dodatne informacije o nepremičninah
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo ne-

premičnine lahko pokličete na tel. št. 04/58-69-280, in 

sicer v času uradnih ur, od dneva objave javne dražbe, 
do 10. 9. 2013.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke 
tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani Ob-
čine Jesenice: (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/jav-
na-narocila-razpisi-objave).

Občina Jesenice

Št. 900-11/2013-159 Ob-3390/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno 

zemljišče: parc. št. 791/9 (ID znak 1738-791/9-0) pot, 
v izmeri 214 m2, k.o. 1738 – Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora ŠI-424, 
v območju namenske rabe BD – površine drugih ob-
močij.

Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo 
v korist podjetja Elektro Ljub ljana d.d., s stvarno služno-
stjo v korist podjetja GPG Inženiring d.d. in s stvarno 
služnostjo v korist podjetja NEPRA družba za upravlja-
nje d.o.o.

Izklicna cena: 12.480,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2 Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno 

zemljišče: parc. št. 960/1 (ID znak 1756-960/1-0) njiva, 
v izmeri 39 m2, k.o. 1756 – Črnuče, parc. št. 961/1 (ID 
znak 1756-961/1-0) njiva, v izmeri 165 m2, k.o. 1756 – 
Črnuče in parc. št. 960/3 (ID znak 1756-960/3-0) travnik, 
v izmeri 25 m2, k.o. 1756 – Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora ČR-535, 
v območju namenske rabe SScv – pretežno večsta-
novanjske površine. Nepremičnine so obremenjene 
s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije 
d.d.

Izklicna cena: 34.579,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.3 Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče: 

parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0) njiva, v izmeri 
219 m2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna 
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-382, 
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z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske 
površine.

Nepremičnina je obremenjena z nepravno stvarno 
služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.

Izklicna cena: 32.850,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.4 Predmet javne dražbe je zazidano stavbno ze-

mljišče: parc. št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0) travnik, 
v izmeri 179 m2, k.o. 1737 – Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna 
parcela opredeljene v enoti urejanja prostora TA-68 Ta-
bor, v območju namenske rabe CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 44.500,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5 Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno 

zemljišče: parc. št. 627/3 (ID znak 1730-627/3-0) njiva, 
v izmeri 155 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 635/3 (ID 
znak 1730-635/3-0) njiva, v izmeri 25 m2, k.o. 1730 – 
Moste in parc. št. 635/4 (ID znak 1730-635/4-0) njiva, 
v izmeri 266 m2, k.o. 1730-Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora MO-129, 
v območju namenske rabe CDd-območje centralnih 
dejavnosti brez stanovanj. Nepremičnine so obreme-
njene nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno jav-
no komunikacijsko omrežje v korist podjetja Telekom 
Slovenije d.d.

Izklicna cena: 66.900,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba pod točkami 2.1., 2.2., 2.3. 

in 2.4 ne bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, pro-
dajna pogodba pod točko 2.5 pa bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa;

4.2 Nepremičnina pod točko 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 in 2.5 
bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;

4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano 
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Mestne občine Ljub ljana odprtega pri Banki Slo-
venije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 

007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne po-
godbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 10. 9. 2013 na sedežu 

Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 15, 
s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu:

– zemljišče parc. št. 791/9, k.o. Dravlje, ob 11. uri,
– zemljišča parc. št. 960/1, parc. št. 960/3, parc. 

št. 961/1vse k.o. Črnuče, ob 11.30,
– zemljišče parc. št. 361/2, k.o. Zgornja Šiška, ob 

12. uri,
– zemljišče parc. št. 3217, k.o. Tabor, ob 12.30,
– zemljišče parc. št. 627/3, 635/3, 635/4, vse k.o. 

Moste, ob 13. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 

javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb).

7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati 
varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, 
odprtega pri Banki Slovenije,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 791/9, k.o. Dravlje«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 960/1, 960/3, 961/1 vse k.o. Črnuče«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 361/2, k.o. Zgornja Šiška«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 3217, k.o. Tabor«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 627/3, 635/3, 635/4, k.o. Moste.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli 
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.
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9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in infor-
macije za ogled zemljišča pod točko 2.1., 2.2 dobijo in-
teresenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-46-72, 
kontaktna oseba je Darja Majer Krištofelc.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in infor-
macije za ogled zemljišča pod točko 2.3., 2.4 dobijo in-
teresenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, 
kontaktna oseba je Irena Plausteiner.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in in-
formacije za ogled zemljišča pod točko 2.5 dobijo inte-
resenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-45, 
kontaktna oseba je Gregor Škulj.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 365/2013 Ob-3421/13

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, v nadalj-
njem besedilu ZSPDSLS) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-

na Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 1791/1, k.o. Izola, 

po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izme-
ri 426 m2, za izklicno ceno 65.114,10 EUR, brez 22 % 
DDV, katerega plača kupec.

2. Nepremičnina s parc. št. 1797/4, k.o. Izola, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 
428 m2, za izklicno ceno 65.419,80 EUR, brez 22 % 
DDV, katerega plača kupec.

3. Nepremičnina s parc. št. 1797/5, k.o. Izola, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, v izmeri 
419 m2, za izklicno ceno 64.044,15 EUR, brez 22 % 
DDV, katerega plača kupec.

4. Nepremičnina s parc. št. 1801/7, k.o. Izola, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot travnik, v izmeri 
781 m2 in funkcionalni objekt, v izmeri 21 m2, skupno 
802 m2, za izklicno ceno 120.179,70 EUR, brez 22 % 
DDV, katerega plača kupec.

5. Nepremičnine s parc. št. 3709/1, k.o. Cetore, 
po geodetskih podatkih opredeljena kot dvorišče, v iz-
meri 443 m2, s parc. št. 3709/2, k.o. Cetore, po geodet-
skih podatkih opredeljena kot stanovanjska stavba, v iz-
meri 99 m2 in dvorišče, v izmeri 81 m2, skupno 180 m2 
ter s parc. št. 3710, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih 
opredeljena kot dvorišče, v izmeri 19 m2 in stavba (v 
naravi je ni več) v izmeri 43 m2, skupno 62 m2, vse za 
izklicno ceno 82.500,00 EUR. (2 % davek na promet 
nepremičnin plača kupec).

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižji znesek višanja kupnine: najnižji znesek 

višanja cene je 1.000,00 EUR.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil 

najvišjo ceno.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno.
Nepremičnine pod točko 1. – 3. se nahajajo na ob-

močju med Prešernovo in Kajuhovo ulico, ureja pa se 
z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova 
– hudournik Morer v Izoli (Uradne objave Občine Izola 
št. 15/02, 11/04 in 17/10, v nadaljevanju ZN). Območje 
je namenjeno pro izvodnim in uslužnostnim dejavnostim 
ter poslovnim in trgovskim dejavnostim ob dopolnitvi 
stanovanjskega fonda.

V območju so zgrajena oziroma z ZN predvidena 
naslednja komunalna omrežja: vodovod, kanalizacija 
(v ločenem sistemu), elektrika, telefon, plin, javna raz-
svetljava in cestno omrežje. Priključevanje posameznih 
objektov na ta omrežja se izvajajo skladno s pogoji upra-
vljavcev posameznih naprav. Odvoz odpadkov je urejen.

Predmetne nepremičnine se nahajajo na stanovanj-
skem območju, kjer je predvidena gradnja stanovanj-
skih objektov – dvojčkov. Predvidena je novogradnja 
stanovanjskih objektov – enodružinskih hiš, v ZN ozna-
čenih s št. 1 in 2 (dvojček) na nepremičninah s parc. 
št. 1797/4 in 1797/5, obe k.o. Izola, oba v tlorisnih 
gabaritih 10 × 14 m, v višinskih gabaritih pa (K)+P+1. 
Novogradnja stanovanjskega objekta – enodružinske 
hiše, v ZN označene s št. 3, je tudi na nepremičnini 
s parc. št. 1791/1, k.o. Izola, ki tvori dvojček s stavbo na 
nepremičnini s parc. št. 1791/3, k.o. Izola, ki ni predmet 
prodaje. Stanovanjska stavba je predvidena v tlorisnih 
gabaritih 10 × 14 m in v višinskih gabaritih pa (K)+P+1. 
Izvedba kleti (K) je pogojena z zahtevnejšo izvedbo me-
teorne in fekalne kanalizacije.

Nepremičnina pod točko 4. se tudi nahaja na ob-
močju med Prešernovo in Kajuhovo ulico, ureja pa se 
z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova 
– hudournik Morer v Izoli (Uradne objave Občine Izola 
št. 15/02, 11/04 in 17/10, v nadaljevanju ZN), vendar je 
območje namenjeno pro izvodnim in uslužnostnim de-
javnostim ter poslovnim in trgovskim dejavnostim ob 
dopolnitvi stanovanjskega fonda.

V območju so zgrajena oziroma z ZN predvidena 
naslednja komunalna omrežja: vodovod, kanalizacija 
(v ločenem sistemu), elektrika, telefon, plin, javna raz-
svetljava in cestno omrežje. Priključevanje posameznih 
objektov na ta omrežja se izvajajo skladno s pogoji upra-
vljavcev posameznih naprav. Odvoz odpadkov je urejen.

Predmetna nepremičnina se nahaja na poslovno 
obrtnem območju, kjer je predvidena gradnja objekta 
na gradbeni parceli, ki je v ZN označena kot 14b. Ma-
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ksimalno območje pozidljivosti je 9,20 × 34 m, maksi-
malnih višinskih gabaritov K+P+1+M ter višinskih: KK 
+10,00 mnv, KP +13,00 mnv, KV +21,00 mnv. Programi 
v objektu so trgovina, pro izvodnja, upravni prostori in 
maksimalno eno stanovanje za lastnika oziroma nosilca 
dejavnosti v objektu.

Nepremičnine pod točko 5. ležijo v naselju Baredi, 
v zaselku z lokalnim imenom Bolonja. Parcele ležijo ne-
posredno ob javni cesti, območje je pretežno kmetijsko.

Na parc.št. 3709/2, k.o. Cetore stoji prenovljeni 
nekdanji objekt, ki je nezaseden, v lasti in posesti Ob-
čine Izola in skupaj z ostalimi zemljišči tvori zaključeno 
celoto.

V območju so speljana naslednja omrežja in na-
prave: vodovodno, električno, telefonsko in cestno 
omrežje ter omrežje javne razsvetljave. Priključevanja 
na komunalna omrežja se izvede skladno s pogoji 
upravljavcev teh naprav. Odvoz komunalnih odpadkov 
je urejen.

Nepremičnine ležijo v območju, ki se ureja z Od-
lokom o Prostorskih ureditvenih pogoji za podeželje 
Občine Izola (Uradne objave Občine Izola št. 35/89, 
12/03, 112/04, 24/04, 76/08 in 10/12, v nadaljevanju 
PUP za podeželje), v območju, ki je v planskih aktih 
Občine Izola opredeljeno kot VIII. kategorija zemljišč.

Obravnavana lokacija ni v območju varovanja na-
rave ali kulturne dediščine.

PUP za podeželje določa, da se zakonito zgra-
jene stavbe izven naselij in zaselkov lahko dograjuje, 
prenavlja in izvaja druge posege na objektih, vse ob 
upoštevanju in izpolnitvi določil (meril in pogojev) pro-
storskega akta.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe pred-
stavljajo stvarno premoženje v lasti Občine Izola, kate-
rega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, 
skladno s 4. členom ZSPDSLS.

Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet jav-
ne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko 
javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno 
služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene in-
frastrukture.

Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo 
v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem pri-
meru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Ob-
čina Izola pravico zadržati vplačano varščino.

Izročitev nepremičnine v posest in vpis lastninske 
pravice na nepremičnini na ime kupca se bo v zemlji-
ško knjigo izvedela po plačilu celotne kupnine in vseh 
drugih obveznosti na strani kupca.

6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najka-

sneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. 
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V pri-
meru, da kupec ne poravna kupnine na določen način 
in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna 
pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 13. 9. 2013, v pro-

storih sejne sobe Občinskega sveta Občine Izola, Trg 
Etbina Kristana 1, Izola, z začetkom ob 13. uri. Kan-
didati se bodo morali pred začetkom draženja zainte-
resirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi 
pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe 
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje 
spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni 
dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom 

RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravoča-
sno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba;

– predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta 
in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziro-
ma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v pri-
meru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.

9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni draž-

bi morajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne 
cene nepremičnin na račun Občine Izola, TRR št.: 
01240-0100006381, sklic 00 478682013-… (zaporedna 
številka nepremičnine pod točko 1.-3.), 00 478692013 
(nepremičnina pod točko 4.) in 004781122013 (nepre-
mičnine pod točko 5.). Varščino je potrebno vplačati 
najkasneje do vključno 10. 9. 2013. Varščina bo ne-
uspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih 
dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa 
bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli 
dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko 
Občina Izola obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

Dražbo vodi predsednica Komisije za izvedbo po-
stopkov javne dražbe, imenovana s sklepom župana, 
odv. Monika Mavsar (v nadaljevanju komisija) ter je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo 
za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi 
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe pro-
dan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba 
neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Mo-
rebitne spore reši komisija.

Občina Izola lahko brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve 
pogodbe, stroške postopka, davek na dodano vrednost 
oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notar-
skih storitev ter stroške za vpis lastninske pravice v ze-
mljiško knjigo plača kupec nepremičnin.

12. Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno 
pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno 
ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se 
uporabljajo določbe 20. in 21. člena ZSPDSLS.

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z raz-
pisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu 
za upravljanje z občinskim premoženjem Občine Izola, 
tel. 05/660-02-32, v času uradnih ur.

Občina Izola
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Mestna občina Nova Gorica na podlagi 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) 
in na podlagi Dopolnitev letnega načrta razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorca za 
leto 2013, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica.

2. Opis predmeta javne dražbe: zemljišča 
parc.št. 1035/6, 1042/5, 1043/5 in parc.št. 1043/7, vse 
k.o. Nova Gorica. Zemljišča so v naravi cesta, ki bodo 
po izgradnji krožišča izven cestnega območja in so na-
menjena za parkirišča.

3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim draži-
teljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna 
pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator 
javne dražbe 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 podalj-
šanem roku, organizator zadrži njegovo varščino.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
izklicna cena za zemljišča, ki so predmet te proda-
je je 51.200,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja 
pa 100,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača 
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec iz-
stavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prav-
nega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v stekleni dvorani in sicer 
v torek, 9. 9. 2013, z začetkom ob 10. uri.

7. Višina varščine: dražitelji morajo pred začet-
kom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklic-

ne cene. Varščino je potrebno plačati na TRR Mestne 
občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na 
št. 28-75833-7221002-2008. Uspelemu dražitelju se bo 
vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne 
bodo uspeli na javni dražbi se plačana varščina vrne 
v roku 30 brez obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel na 
javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od 
nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe 
obdrži vplačano varščino.

8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo 
pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Re-
publike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. 
Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom 
javne dražbe predložiti: dokazilo o plačilu varščine, prav-
na oseba in samostojni podjetnik mora predložiti izpisek 
iz sodnega registra – AJPES-a, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe, samostojni 
podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih 
podjetnikov, fizična oseba veljaven osebni dokument in 
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za licitiranje. Vse 
listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila 
o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu 
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.

9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom 
lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, vpis 
v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni po-
goj bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo prodano 
po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamaci-
je po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 
Zemljišča, ki so predmet javne dražbe, v naravi pred-
stavljajo cesto. Kupec vstopi v posest nepremičnin šele 
potem, ko bo zgrajena nadomestna cesta.

10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lah-
ko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. 
Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplača-
na varščina brez obresti.

11. Ogled nepremičnine in informacije: po predho-
dnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki je predmet 
javne dražbe. Vse informacije v zvezi z javno dražbo 
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba I/28) ali na 
tel. 05/335-01-67.

Mestna občina Nova Gorica
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Razveljavljamo javni natečaj za direktorja Javne 
agencije za železniški promet Republike Slovenije, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/13, dne 9. 8. 
2013, Ob-3303/13.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o jav-
nih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A 
in 33/11 – ZEKom-C) ter 11. člena Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije za železniški promet Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10, 
67/11, 22/13, 63/13) Svet agencije, Kopitarjeva ulica 5, 
2000 Maribor, objavlja javni natečaj za delovno mesto

direktorja Javne agencije za železniški promet 
Republike Slovenije.

Na javni natečaj se lahko prijavi kandidat, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja vi-
soko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobraz-
be, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno 
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,

– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ima osnovno raven znanja angleškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Okvirna vsebina dela:
– zastopanje in predstavljanje javne agencije,
– organiziranje in vodenje dela ter poslovanja javne 

agencije,
– izdajanje pravnih aktov v posamičnih zadevah iz 

pristojnosti javne agencije,
– zagotavljanje poslovanja agencije v skladu z za-

konom in ustanovitvenim aktom.
Kot kriterij za ugotavljanje, ali je kandidat strokov-

njak na področju dela agencije, se bodo ugotavljale:
1. delovne izkušnje glede na zahtevnost in obseg 

delovnega področja, kjer se bo upoštevalo dosedanje 
delo kandidata v zasebnem ali javnem sektorju na po-
dročju dela, ki je podobno oziroma vsebinsko primerljivo 
delovnemu področju Javne agencije za železniški pro-
met Republike Slovenije ter

2. znanje, in sicer v delu, ki se nanaša na:
– poznavanje problematike področja dela Javne 

agencije za železniški promet Republike Slovenije,
– strokovno uveljavljenost na področju Javne agen-

cije za železniški promet Republike Slovenije,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delo-

vanja Javne agencije za železniški promet Republike 
Slovenije,

– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih 
sredstev s poudarkom na delovanju Javne agencije za 
železniški promet Republike Slovenije,

– poznavanje delovanja institucij in pravnega reda 
Evropske unije s področja dela Javne agencije za žele-
zniški promet Republike Slovenije.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 

dovoljuje Javni agenciji za železniški promet Republike 
Slovenije pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki se 
nanašajo na predhodno 3. točko,

5. potrdilo o znanju osnovne ravni angleškega je-
zika,

6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije 
za železniški promet Republike Slovenije,

7. življenjepis na standiziranem obrazcu Europass 
(dosegljiv na spletnem naslovu http://europass.cede-
fop.europa.eu/sl/home) z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj, iz katerega je razvidno tudi, da je strokovnjak 
s področja dela agencije.

Znanje jezika se dokazuje na naslednji način:
– osnovna raven znanja angleškega jezika se iz-

kazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri 
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali 
opravil večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku, 
ali s potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil stro-
kovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal angleški 
jezik, ali s potrdilom, da je opravil izpit iz angleškega 
jezika v okviru programa 6/1 ali višje ravni izobrazbe.

Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih 
se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem 
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in 
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma priprav-
ništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, 
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za 
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazuje-
jo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas 
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino 
v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti ali dok-
torat znanosti.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo pre-
verjala v skladu s Standardi strokovne usposobljeno-
sti z merili za izbiro in metodami preverjanja uspo-
sobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, 
št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010, ki jih je določil 
Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani http://www.
mnz.gov.si/si/javna_uprava/uradniski_svet/.

V razgovoru s kandidati se bodo presojala znanja, 
in sicer:

Razpisi delovnih mest
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– poznavanje področja dela javne agencije, pozna-
vanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,

– poznavanje tujega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z iz-

branim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za 
določen čas, za 5 let, s polnim delovnim časom. Delo bo 
opravljal na sedežu Javne agencije za železniški promet 
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti 
ovojnici na naslov: Javna agencija za železniški promet 
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Mari-
bor. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja 
in napisom: »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja 
AŽP«. Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave v Ura-
dnem listu RS, dne 23. 8. 2013. Za pisno obliko prijave 
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 
naslov: gp.azp@azp.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo 
v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po 
zaključenem postopku izbire.

Informacije o pogojih za prijavo na javni natečaj 
daje: Suzana Hercog, tel. 02/234-14-90.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtral-
ni za moške in ženske.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Št. 9000-2/2013 Ob-3377/13

Svet Centra za socialno delo Kamnik, na podla-
gi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US: U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 42/94 Odl. US: U-I-137/93-24, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 
60/99 Odl. US: U-I-273/98, 36/00 – ZPDZC, 54/00 – 
ZUOPP, 26/01, 110/02 – ZIRD, 2/04 (7/04 popr.), 36/04 
– UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-116/03-22, 105/06, 114/06 
– ZUTPG, 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 
122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12) in na podlagi 25., 26., 27., 28. člena 
Statuta Centra za socialno delo Kamnik ter sklepa 6. 
korespondenčne seje Sveta Centra za socialno delo 
Kamnik, z dne 12. 8. 2013, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Kamnik.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-
du s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let 
delovnih izkušenj;

ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o so-

cialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na 
področju socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljene-
ga programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, 

mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandida-
ti predložiti življenjepis.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave razpisa 
na naslov: Svet Centra za socialno delo Kamnik, Ljub-
ljanska 1, 1241 Kamnik z oznako na ovojnici: »Razpis 
za direktorja – Ne odpiraj«.

Svet Centra za socialno delo Kamnik

Št. 119 Ob-3385/13

Svet Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 
3000 Celje, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil 
sprejet na VIII. seji Sveta zavoda, dne 1. 7. 2013, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09 in 20/11).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5-ih let. Predvideni začetek dela je 31. 12. 2013 
oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s so-
glasjem ministra k imenovanju.

Pisne prijave z overjenimi fotokopijami dokazil o iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev

– potrdilo o izobrazbi, nazivu;
– potrdilo o strokovnem izpitu;
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kan-

didat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha 
mandat po zakonu;

– opis dosedanjih delovnih izkušenj;
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v ka-

zenskem postopku;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega de-

janja zoper spolno nedotakljivost (izda Ministrstvo za 
pravosodje);

– program vodenja zavoda, ki ga bodo kandidati 
tudi predstavili Svetu zavoda

pošljite v zaprti ovojnici s pripisom Za razpis rav-
natelja/ice v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov, 
Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 
Celje. Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo za-
dnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izboru bodo kandidati obveščeni v 4 mesecih po 
objavi razpisa.

Svet Gimnazije Celje – Center

Št. 0311/2013 Ob-3386/13

Svet doma Doma Danice Vogrinec Maribor, Ču-
farjeva cesta 9, 2000 Maribor, na podlagi sklepa sveta 
doma, številka SZK/1/1 in SZK/1/2 z dne 16. 8. 2013, 
razpisuje delovno mesto

direktorja doma.
Za direktorja doma je lahko imenovan kandidat, 

ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpol-
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njuje posebne pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 
s spremembami).

Izbrani kandidat bo imenovan za čas trajanja man-
data 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življe-
njepisom in programom dela in razvoja Doma Danice 
Vogrinec Maribor, pošljite najkasneje v roku 10 dni od 
dneva objave razpisa na naslov: Svet doma Doma Da-
nice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, 
z oznako »Ne odpiraj – razpis direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
30 dni od dneva objave razpisa.

Svet doma Doma Danice Vogrinec Maribor

Su 10-11/2013-3 Ob-3387/13

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški 
službi:

1 prosto mesto višjega sodnika na Višjem so-
dišču v Celju.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splo šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in 
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, 
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpol-
njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano 
sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva po datek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Repub-
like Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po ob javi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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 Ob-3378/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13-ZDU-1G) objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb za
A. prodajo dveh parcel št. 1097/10 in št. 1097/11, 

v k.o. Kočevje,
B. prodajo poslovnih prostorov v I. nadstropju v po-

slovni stavbi na lokaciji Trg izgnancev 17 v Brežicah, 
št. 469-2, v k.o. Brežice,

C. prodajo dveh garaž v tipskem garažnem objektu 
TRIPLEX št. 1702-5 in 3599-15, v k.o. Murska Sobota in

D. prodajo poslovnih prostorov v poslovno-sta-
novanjskem objektu na lokaciji Kranjska cesta 1, Tr-
žič, št. 355-1,2,6,7,8 v k.o. 2143 Tržič, v skupni izme-
ri 303,10 m2.

1. Predmet razpolaganja:
a) v Kočevju sta dve parceli št. 1097/10 in 

št. 1097/11, v k.o. Kočevje (1577), v skupni izme-
ri 136,00 m2, ki sta opredeljeni kot zemljiški parceli. 
Parceli sta v celoti v lasti Republike Slovenije in prosti 
bremen. Izhodiščna cena navedenih zemljiških parcel 
je 2.427,60 EUR;

b) v Brežicah so poslovni prostori v I. nadstropju 
v poslovni stavbi na lokaciji Trg izgnancev 17 v Bre-
žicah, št. 469-2, v k.o. 1300 Brežice, v skupni izme-
ri 359,70 m2, ki so opredeljeni kot posamezni del stavbe 
2. Poslovni prostori so v celoti v lasti Republike Slovenije 
in prosti bremen. Izhodiščna cena poslovnih prostorov 
je 148.750,00 EUR;

c) v Murski Soboti sta dve garaži v tipskem gara-
žnem objektu TRIPLEX, zgrajenem v letu 1970. Prva ga-
raža z ID št. 105-1702-5, v izmeri 11,80 m2, je na naslo-
vu, Stara ulica 10. Druga garaža z ID št. 105-3599-15, 
v izmeri 11,80 m2, pa se nahaja na naslovu, Staneta 
Rozmana ulica 2. Opredeljeni sta kot posamezni deli 
stavbe in se lahko prodajata ločeno. Izhodiščna cena 
garaže št. 1702-5 5.754,50 EUR ter garaže št. 3599-15 
5.916,00 EUR, skupaj za obe garaži pa 11.670,50 EUR.

d) v Tržiču so poslovni prostori v poslovno-stano-
vanjskem objektu na lokaciji Kranjska cesta 1, Tržič, 
št. 355-1,2,6,7,8 v k.o. 2143 Tržič, na parcelni številki 
567/5 in 567/8, v skupni izmeri 303,10 m2. Poslovni prosto-
ri so v celoti v lasti Republike Slovenije in prosti bremen. 
Izhodiščna cena poslovnih prostorov je 174.250,00 EUR;

2. V ponovnem javnem zbiranju ponudb lahko so-
delujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki ne-
premičnin. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pi-
snih ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izklicne 
cene in sicer:

a) za parceli v Kočevju se plača na depozitni račun 
DURS št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim skli-
cem 18 16128-7221002-xxxxxxxx (namesto 8x ponu-
dnik vpiše svojo 8 – mestno davčno številko). Potrdilo 
o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe;

b) za poslovne prostore v Brežicah se plača na 
depozitni račun DURS št. SI 56 0110 0630 0109 972, 

z obveznim sklicem 18 16128-7200005-xxxxxxxx (na-
mesto 8x ponudnik vpiše svojo 8 – mestno davčno šte-
vilko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina 
ponudbe;

c) za garaži v Murski Soboti se plača na depozitni 
račun DURS št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim 
sklicem 18 16128-7200005-xxxxxxxx (namesto 8x po-
nudnik vpiše svojo 8 – mestno davčno številko). Potr-
dilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. 
Opomba: ponudnik plača varščino za garažo, za katero 
bo oddal ponudbo.

d) za poslovne prostore v Tržiču se plača na depo-
zitni račun DURS št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obve-
znim sklicem 18 16128-7200005-xxxxxxxx (namesto 8x 
ponudnik vpiše svojo 8 – mestno davčno številko). Po-
trdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.

3. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina 
vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena 
v roku 30 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete naj-
kasneje do 12. 9. 2013, do 9. ure, na naslov: Ministrstvo 
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo:
a) za parceli v Kočevju 12. 9. 2013, ob 9.30, na 

naslovu naročnika;
b) za poslovne prostore v Brežicah 12. 9. 2013, ob 

10. uri, na naslovu naročnika;
c) za garaži v Murski Soboti 12. 9. 2013, ob 10.30, 

na naslovu naročnika ter
d) za poslovne prostore v Tržiču 12. 9. 2013, ob 

11. uri, na naslovu naročnika.
6. Veljavnost oddanih ponudb mora biti vsaj do 

30. 11. 2013.
7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja 

ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov 
ponudijo enako ceno, bo naročnik z najugodnejšimi po-
nudniki izvedel dodatna pogajanja.

8. Predkupna pravica ne obstaja.
9. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena po-

godba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od 
poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem 
primeru je do nakupa upravičen naslednji najugodnejši 
ponudnik.

Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga 
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. 
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Po-
nudnik mora predložiti:

– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 

strani Davčne uprave Republike Slovenije http://www.
durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/ . Za doda-
tne informacije v zvezi s prodajo se obrnite:

a) za prodajo parcel v Kočevju na Šeherezado 
Delić, tel.: (01) 893 91 18; e-naslov: seherezada.de-
lic@gov.si, ali Simono Alibegović, tel.: (01) 478 27 75, 
e-naslov: simona.alibegovic@gov.si.

b) za prodajo poslovnih prostorov v Brežicah na 
Ines Mlakar, tel. 07/462-01-51; e-naslov: ines.mla-

Druge objave
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kar@gov.si ali Simono Alibegović, tel. 01/478-27-75, 
e-naslov: simona.alibegovic@gov.si.

c) za prodajo garaž v Murski Soboti na Jožico Sedo-
nja, tel. 02/530-31-82; e-naslov: jozica.sedonja@gov.si 
ali Simono Alibegović, tel. 01/478-27-75, e-naslov: simo-
na.alibegovic@gov.si.

d) za prodajo poslovnih prostorov v Tržiču na Mar-
jo Štromajer, tel. 04/202-74-46; e-naslov: marja.stro-
majer@gov.si in Simona Alibegović, tel. 01/478-27-75, 
e-naslov: simona.alibegovic@gov.si

12. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (ove-
ritve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), davek na 
promet nepremičnin in stroške cenitve, plača kupec.

13. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – 
kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodaj-
ne pogodbe ne bodo upoštevane.

14. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali po-
oblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do 
sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja 
ponudb ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkaza-
ne stroške.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

 Ob-3384/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil

Javno zbiranje ponudb se objavi v Razglasnem 
delu Uradnega lista RS in na internetnih straneh DURS, 
v njej pa lahko pisne ponudbe odda vsa zainteresirana 
javnost.

1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 17 osebnih 
avtomobilov v lasti Davčne uprave Republike Slovenije. 
Vozila so odjavljena iz prometa.

Skupna ocenjena vrednost vozil je 13.213,00 EUR. 
Osnova za izračun vrednosti je vrednost iz programa 
Eurotax – brez DDV. Ocenjena vrednost posameznega 
vozila je izklicna prodajna cena.

Vozila se kupujejo po načelu videno – kupljeno. 
DDV se ne obračuna.

2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda po-
nudbo za eno ali več vozil. Ponudbo pošlje v pravilno 
označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje 
od izklicne prodajne cene.

3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju po-
nudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izklicne cene 
za vsako vozilo. Če ponudnik odda ponudbo za več 
vozil, se vplača skupno varščino (eno nakazilo). Var-
ščino je treba nakazati na depozitni račun DURS št. 
SI56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 
16128-2010003-xxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše 
svojo 8 – mestno davčno številko). Potrdilo o plačani 
varščini je obvezna sestavina/priloga ponudbe.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete naj-
kasneje do 10. 9. 2013, do 10. ure, na naslov: Ministr-
stvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, 
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna 
DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 2013, ob 
10.30, na naslovu naročnika.

6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja 
ponujena cena za posamezno vozilo.

8. Predkupne pravice ni.
9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu ponudniku. 

V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo po-
nudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, ki 
so ponudili enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe 
za predmetno vozilo. V primeru, da je ponujena cena za 
isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, 
se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki 
ga izvede komisija in na katerem so lahko prisotni pred-
stavniki ponudnikov.

10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: do 
roka je treba predložiti:

– izpolnjen in podpisan obrazec «ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede 

na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim po-
nudnikom.

12. Z najugodnejšim ponudnikom bo za vsako po-
samezno vozilo sklenjena pogodba. Kupec mora podpi-
sati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od 
nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa predme-
tnega vozila upravičen naslednji najugodnejši ponudnik.

13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS 
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem vozil je mo-
žen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec 
mora vozilo prevzeti na lokaciji, navedeni v preglednici 
»Seznam vozil za prodajo 2013«, v roku 10 dni od dneva 
plačila. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vr-
njena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je 
naveden na obrazcu ponudbe.

15. Razpisna dokumentacija je brezplačno do-
stopna na prodajalčevi spletni strani http://www.
durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Podatki 
o vozilih, lokacijah in kontaktnih osebah so razvidni iz 
preglednice »Seznam vozil za prodajo 2013«, ki je pri-
loga razpisne dokumentacije.

16. Ponudniki dodatne informacije v zvezi s posa-
meznimi vozili dobijo vsak delavnik, med 9. in 14. uro 
pri kontaktnih osebah za posamezna vozila. Pri istih 
osebah se lahko dogovorijo tudi za ogled vozil.

17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede 
prodaje vozil sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: 
alojz.peklaj@gov.si in Tanja Despot, tel. 01/478-28-83; 
e-naslov: tanja.despot@gov.si.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 900-11/2013-159 Ob-3391/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Načrta ravna-
nja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana za leto 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljub ljana, Mestni 
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trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: 
SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je neza-
zidano stavbno zemljišče: parc. št. 1541/12 (ID znak 
1738-1541/12-0) travnik, v izmeri 354 m2, k.o. 1738 – 
Dravlje.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Od-
loka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 
– DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13 in 23/13 – popr.) zemljišče parc. št. 1541/12, k.o. 
1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-205, 
v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvosta-
novanjske površine. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 106.200,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka 

na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javnega zbiranja ponudb je zazi-

dano stavbno zemljišče: parc. št. 1109/10 (ID znak 
1738-1109/10-0) dvorišče, v izmeri 108 m2, k.o. 1738 
– Dravlje.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Od-
loka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 
– DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13 in 23/13 – popr.) zemljišče parc. št. 1109/10, k.o. 
1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora DR-531, 
v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvosta-
novanjske površine. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 10.800,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka 

na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javnega zbiranja ponudb je zazidano 

stavbno zemljišče: parc. št. 333/1 (ID znak 1738-333/1-0) 
neplodno, v izmeri 226 m2, k.o. 1738 – Dravlje.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne obči-
ne Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. 
razl., 9/13 in 23/13 – popr.) zemljišče parc. št. 333/1, k.o. 
1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora DR-382, 
v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvosta-
novanjske površine. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 33.900,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka 

na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javnega zbiranja ponudb je zazidano 

stavbno zemljišče: parc. št. 266/5 (ID znak 1738-266/5-0) 
njiva, v izmeri 127 m2, k.o. 1738 – Dravlje.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne obči-
ne Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. 
razl., 9/13 in 23/13 – popr.) zemljišče parc. št. 266/5, k.o. 
1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora DR-382, 
v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvosta-
novanjske površine. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 19.050,00 EUR.

Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba pod točko 2.1 bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa in prodajna pogodba pod 
točko 2.2, 2.3, 2.4 ne bo sklenjena v obliki notarskega 
zapisa;

3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uvelja-
vitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina 
Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino;

3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojni zemljiški knjigi;

3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega 
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojne-
ga sodišča;

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana št.: 01261-0100000114, sklic na štev. 
007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku 
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnej-
šega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepre-
mičnine, na katero se ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami do vključno 9. 9. 2013. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, 
je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako:

– za zemljišče pod točko 2.1. »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine 1541/12, k.o. Dravlje, na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija za izvedbo 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 
Ljub ljana;

– za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj – po-
nudba za nakup nepremičnine 1109/10, k.o. Dravlje, na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija za izvedbo 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 
Ljub ljana;
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– za zemljišče pod točko 2.3. »Ne odpiraj – po-
nudba za nakup nepremičnine 333/1, k.o. Dravlje, na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija za izvedbo 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 
Ljub ljana;

– za zemljišče pod točko 2.4. »Ne odpiraj – po-
nudba za nakup nepremičnine 266/5, k.o. Dravlje, na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija za izvedbo 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 
Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 24. 11. 

2013;
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše infor-

macije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini in informacije za 
ogled predmetne nepremičnine pod točko 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna 
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, kontak-
tna oseba je Darja Majer Krištofelc, tel. 01/306-46-72, 
elektronska pošta: darja.majer-kristofelc@Ljub ljana.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

12. 9. 2013, s pričetkom ob 11. uri v prostorih Mestne 
občine Ljub ljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljub ljana, in si-
cer po vrstnem redu:

– zemljišče parc. št. 1541/12, k.o. Dravlje, s pričet-
kom ob 11. uri,

– zemljišče parc. št. 1109/10, k.o. Dravlje, s pričet-
kom ob 11.15,

– zemljišče parc. št. 333/1, k.o. Dravlje, s pričetkom 
ob 11.30,

– zemljišče parc. št. 266/5, k.o. Dravlje, s pričetkom 
ob 11.45.

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine 
Ljub ljana http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrni-
tve-objave/.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 101-37/2013-4 Ob-3096/13

Svet Sindikata zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije Dom starejših Trnovo, s sedežem Devinska 
ulica 1, 1000 Ljub ljana, se z dnem izdaje te odločbe 
hrani pri Upravni enoti Ljub ljana, izpostavi Vič - Rudnik, 
in vpiše v evidenco statutov sindikatov pri upravni enoti 
Ljub ljana, Izpostavi Vič - Rudnik, z naslednjimi podatki: 
zaporedna številka vpisa v evidenco: 226, naziv statu-
ta/pravil: Pravila sindikata delovne organizacije, ime 
in kratica sindikata: Sindikat zdravstva in socialne-
ga varstva Slovenije, Dom starejših Trnovo; SZS-
VS Dom starejših Trnovo, sedež sindikata: Devinska 
ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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Št. 2433-13-0100 Ob-3388/13

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva 
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. čle-
na Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni 
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – 
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US) 
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po 
verjetno umrlem: 1. Cecolin Antonu od Antona, sola-
stniku parc. št. *72, k.o. 2585-Rakitovec; 2. Miklavčič 
Antonu, pok. Mateja, Rakitovec 29, solastniku parc. 
št. *72, k.o. 2585-Rakitovec; 3. Miklavčič Antonu, pok. 
Tomasa, Rakitovec 29, solastniku parc. št. *72, k.o. 
2585-Rakitovec; 4. Miklavčič Dominiku, pok. Mihaela, 
Rakitovec 33, solastniku parc. št. *72, k.o. 2585-Raki-
tovec; 5. Miklavčič Ivanu, pok. Tomasa, Rakitovec 61, 
solastniku parc. št. *72, k.o. 2585-Rakitovec; 6. Mi-
klavčič Josipu, pok. Tomasa, solastniku parc. št. *72, 
k.o. 2585-Rakitovec; 7. Miklavčič Josipu, pok. Josipa, 
Rakitovec 49, solastniku parc. št. *72, k.o. 2585-Raki-
tovec; 8. Miklavčič Josipu, pok. Antona, Rakitovec 29, 
solastniku parc. št. *72, k.o. 2585-Rakitovec; 9. Miklav-
čič Josipu, pok. Jurija, Rakitovec 27, solastniku parc. 
št. *72, k.o. 2585-Rakitovec; 10. Miklavčič Mateju, pok. 
Andreja, Rakitovec 32, solastniku parc. št. *72, k.o. 
2585-Rakitovec; 11. Miklavčič Antonu, pok. Jožefa, 
Rakitovec 63, solastniku parc. št. *67, k.o. 2585-Raki-
tovec; 12. Rožac Milki, Rakitovec 48, solastnici parc. 
št. *65/4, k.o. 2585-Rakitovec; 13. Tripar Jakobu, pok. 
Jožefa, Rakitovec 41, solastniku parc. št. *65/4, k.o. 
2585-Rakitovec, da se javijo v 30 dneh od dneva obja-
ve oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna 
obravnava parc. št. 330/3, 330/6, *65/3, *89/2, *89/3 
s parc. št. *72, *67, *65/4, k.o. 2585-Rakitovec, ki jo 

vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve 
Igor Bertok s.p., PE Vojkovo nabrežje 4, Koper.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domne-
va, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovlje-
no katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 6. 8. 2013

Št. 2433-13-0100 Ob-3389/13

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva 
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. čle-
na Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni 
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – 
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US) po-
ziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno 
umrlem: 1. Žigante Antonu, Rakitovec 1, solastniku parc. 
št. *21/2, k.o. 2585-Rakitovec; 2. Švab Mariji, Zazid, sola-
stnici parc. št. *21/2, k.o. 2585-Rakitovec; 3. Žigante Ma-
riji, Rakitovec 47, solastnici parc. št. *21/2, k.o. 2585-Ra-
kitovec, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica 
in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava 
parc. št. *29/2 s parc. št. *21/2, k.o. 2585-Rakitovec, ki jo 
vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor 
Bertok s.p., PE Vojkovo nabrežje 4, Koper.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domne-
va, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovlje-
no katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 6. 8. 2013

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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 Ob-3440/13

Žensko in moško frizerstvo ter trgovina na drobno 
Irena Cebe s.p., kratko ime: Irena Cebe s.p., s sedežem 
v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matič-
na številka: 5420797000, davčna številka: SI56393148, 
skladno z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospo-
darskih družbah – 1 (ZGD-1), vse poslovne partnerje in 
ostalo zainteresirano javnost obveščam, da se bo izvrši-
lo statusno preoblikovanje podjetnika v smislu 668. čle-
na ZGD-1 v zvezi s 667. členom ZGD-1 in na podlagi ka-
terega bo izvršen prenos celotnega podjetja podjetnika 
na novoustanovljeno prevzemno gospodarsko družbo 
z omejeno odgovornostjo, kot to določa že navedeni 
668. člen ZGD-1 in sicer predvidoma dne 5. 12. 2013.

Irena Cebe s.p.

Objave gospodarskih družb
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Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

N 249/2012 Os-2365/13

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. 
N 249/2012 z dne 22. 2. 2013, nasprotnemu udeležencu 
stranki Sulejmanu Stubbli postavilo začasno zastopnico, 
odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca v nepravdnem postopu pred Okrožnim sodiščem 
v Kranju N 249/2012 vse dotlej, dokler nasprotni ude-
leženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 4. 2013

Oklici dedičem

D 220/2013 Os-3321/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojnem Pintar Štefanu, pokojnega Jožefa, 
rojenega 14. 1. 1846, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Podsabotin 12, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. N 73/2007 
z dne 12. 9. 2008, kot datum smrti pa se je štel 1. 1. 
1917.

Zapustnikovi zakoniti dediči 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 6. 5. 2013

D 898/53 Os-3326/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za iz-
dajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Likar 
Jakobu, pokojnega Jakoba, rojenega 20. 2. 1887, z za-
dnjim stalnim prebivališčem Predmeja 88/83, ki je umrl 
dne 11. 8. 1937.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi dediči po pok. zap. sinu Likar Alojzu, zap. vnuku 
Likar Goranu, kot sinu zap. pok. sina Likar Mirka in zap. 
vnuku Rudolf Henriku kot sinu zap. pok. hčerke Rudolf 
Viktorije, 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 20. 6. 2013

D 300/2012 Os-3206/13

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Mir Antonu, rojenem 6. 1. 1951, nazadnje 
stalno stanujočem Kozje 34, Kozje, umrlem dne 21. 9. 
2012, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, 
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), dne 7. 5. 2013 sklenilo:

objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Mir Antonu, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Mir Antonu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za 
čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukaj-
šnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Mir Antonu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka 
tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 7. 5. 2013

Kolektivni delovni spori

X Pd 595/2012 Os-3422/13

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 
sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. 
X Pdp 1067/2013 z dne 15. 4. 2013 v zvezi s sodbo De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. X Pd 
595/2012 z dne 13. 9. 2012, ki je postala pravnomočna 
dne 15. 4. 2013. Izrek se glasi:

I. Ugotovi se, da je nasprotna udeleženka čla-
nom predlagatelja kršila pravico do regresa za letni 
dopust za leto 2012, da se jim plača v višini 692 EUR 
pri plači za april 2012.

II. Nasprotna udeleženka je dolžna članom predla-
gatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli pravico do celotnega 
regresa za letni dopust 2012, obračunati bruto razliko 
med dne 15. 6. 2012 že obračunanim zneskom in zne-
skom 692 EUR, odvesti davek in jim izplačati še dol-
govano neto razliko z zakonskimi zamudnimi obrestmi

– od izplačanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 do 
dne 14. 6. 2012,

– od dolgovanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 
dalje do plačila,

v roku 30 dni po pravnomočnosti.
III. Nasprotna udeleženka je dolžna članom predla-

gatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli pravico do sorazmer-
nega dela regresa za letni dopust 2012, obračunati bruto 

Objave sodišč
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razliko med dne 15. 6. 2012 že obračunanim zneskom in 
sorazmernim delom od zneska 692 EUR, odvesti davek 
in jim izplačati še dolgovano neto razliko z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi

– od izplačanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 
do 14. 6. 2012,

– od dolgovanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 
dalje do plačila,

– v roku 30 dni po pravnomočnosti.
IV. Kar zahteva predlagatelj več (presežek 2. točke 

zahtevka, celotna 3. in 4. točka zahtevka) ali drugače 
(1. točka zahtevka), se zavrne.

V. Nasprotna udeleženka krije sama svoje stroške 
postopka, predlagatelju pa je dolžna v roku 8 dni povrniti 
stroške postopka v višini 581,75 EUR.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 7. 2013



Stran 2420 / Št. 69 / 23. 8. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovalne police preklicujejo

Pučko Simona, Janežovci 10a, Destrnik, zavaroval-
no polico, št. 50500007670, izdala zavarovalnica Slove-
nica, zavarovalna hiša, d.d. gny-331797

Sever Irena, Stavešinci 11, Spodnji Ivanjci, zavaro-
valno polico, št. 50500012739, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnb-331820

Sever Irena, Stavešinci 11, Spodnji Ivanjci, zavaro-
valno polico, št. 50500012741, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnz-331821

Sever Irena, Stavešinci 11, Spodnji Ivanjci, zavaro-
valno polico, št. 50500012740, izdala zavarovalnica KD 
Življenje,d.d. gny-331822

Šnuderl Zlatka, Godešič 23, Škofja Loka, zavaro-
valno polico, št. 50500077162, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnh-331814

Spričevala preklicujejo

Azur Ana Maria, Hmeljarska ulica 20, Šempeter 
v Savinjski dolini, indeks, izdala Filozofska fakulteta 
v Ljub ljani, leto izdaje 2004. gnn-331808

Biškup Katja, Cesta Františka Foita 4, Velenje, in-
deks, št. 32070004, izdala Narovoslovno tehniška fakul-
teta. gnf-331816

Butenko Černe Gal, Moškričeva ulica 2a, Ljub ljana, 
letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 
2011. gnm-331784

Cvenkelj Miha, Roblekovo nabrežje 25, Radovljica, 
maturitetno spričevalo poklicne mature, izdalo Izobraže-
vanje za odrasle Radovljica. gnv-331800

Drnovšek Miha, Brezje pri Dobu 16, Dob, indeks, 
št. 32012008, izdala Naravoslovno tehnična fakulteta. 
gnk-331811

Gaber Valeska, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, in-
deks, št. 27121030, izdala Fakulteta za matematiko in 
fiziko. gnj-331812

Lukanc Tjaša, Češnjevek 40, Cerklje na Gorenj-
skem, indeks, št. 17060171, izdala Biotehniška fakul-
teta. gnq-331805

Ščap Sonja, Dajnkova 38, Ljub ljana, spričevalo 
o končani OŠ Mirana Jarca, izdano leta 1983. gnl-331810

Drugo preklicujejo

Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o., Praprotna Po-
lica 32, Cerklje na Gorenjskem, licenco št. 0320553, za 
vozilo daf, reg. št. KR R5-099. gnc-331819

Božič Janina, Tovarniška 3C, Ajdovščina, študent-
sko izkaznico, št. 07100614, izdala Fakulteta za varno-
stne vede. gnw-331824

Brunskole Maja, Hrast pri Jugorju 1A, Suhor, štu-
dentsko izkaznico, št. 20100037, izdala Pravna fakul-
teta. gni-331788

Preklici

But Daša, Zgornja Kostrivnica 7, Podplat, študent-
sko izkaznico, št. 27090822, izdala Fakulteta za mate-
matiko in fiziko. gnz-331796

Cevc Agata, Streliška 29, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 20112019, izdala Pravna fakulteta. 
gnp-331806

GIS - 24 d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljub ljana, 
licence za avto-taxi prevoze, za reg. št.: LJ-X6-39H, 
št. lic.: G0004644/06526/781/004, LJ-TP-194, 
št.: G0004644/06526/781/005, LJ-GG-775, št.: 
G0004644/06526/781/006, licence od 17. 9. 2012, iz-
dala jih je Gospodarska zbornica Slovenije. gnl-331793

GIS - 24 d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljub ljana, li-
cence za avto-taxi prevoze za reg. št.: LJ-HU-541, št. li-
cence: G0004644/06526/781/007 in reg. št.: LJ-VT-506, 
št. licen.: G0004644/06526/781/009, licence veljajo od 
17. 9. 2012, izdala jih je Gospodarska zbornica Slove-
nije. gnc-331794

Gril Jernej, Delavska cesta 44, Kranj, NPK, št.: 
1802/8400.002.4.1., velja od 19. 7. 2006, izdala jo je 
Obrtna zbornica Slovenije. gng-331790

Kalan Luka, Trebenče 18, Cerkno, študentsko 
izkaznico, št. 09090336, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gno-331807

Korinšek Denis, Kotlje 196, Kotlje, študentsko izka-
znico, št. 63110055, izdala Fakulteta za računalništvo in 
informatiko. gne-331792

Krapež Mojca, Cesta IV. Prekomorske 63A, Ajdo-
vščina, študentsko izkaznico, št. 18123232, izdala Filo-
zofska fakulteta. gnk-331786

Kuret Andreja, Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica, 
študentsko izkaznico, št. 19497370, izdala Univerza 
v Ljub ljani, Ekonomska fakulteta. gnx-331798

Lakota Matej, Mala Bukovica 34, Ilirska Bistrica, 
študentsko izkaznico, št. 63090206, izdala Univerza 
v Ljub ljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
gne-331817

Lenart Lara, Galjevica 77A, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 41090015, izdala Medicinska fakulteta 
Ljub ljana. gnu-331801

Magić Jasna, Japljeva 21, Ljub ljana, študentsko iz-
kaznico, št. C110242, izdala Fakulteta za socialno delo, 
Univerza v Ljub ljani. gnt-331802

Mikl Silvo, Svenškova ulica 3, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500003784001, izdal Cetis, 
d.d. Celje. gnm-331809

Ozebek Ksenija, Šebrelje 41a, Cerkno, študentsko 
izkaznico, št. 32080244, izdala Narovoslovno tehniška 
fakulteta. gng-331815

Pengov Primož, Nade Ovčakove ulica 52, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18110692, izdala Filo-
zofska fakulteta. gnr-331804

Plankl Mojca, Cvetlična ulica 16, Vitanje, študent-
sko izkaznico, št. 41090241, izdala Medicinska fakulte-
ta. gni-331813

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, 
licenco, št. GE003834/03649, za vozilo /055, registrska 
številka MB 53-39S. gnf-331791

Rabbit's Transport Karmen, Podpeč 75B, Preserje, 
kopijo izvoda licence za mednarodni cestni prevoz blaga 
za najem ali plačilo, št.: 011102/013, licenca je veljavna 
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od 1. 9. 2012, izdala jo je Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnl-331789

Stopar Luka, Skubičeva ulica 7, Brezovica pri Ljub-
ljani, študentsko izkaznico, št. 63070454, izdala Fakulte-
ta za računalništvo in informatiko. gnw-331799

Štante Robert, Rove 23A, Frankolovo, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500021814020, izdal Cetis 
d.d. gnl-331785

Štumerger Vanja, Tržaška cesta 66, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18091026, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnb-331795

Transporti Draganovič Enes s.p, Cesta ob žele-
znici 4, Žalec, potrdilo za voznika, na ime Mirza Mešić, 
izdano leta 2011, št. 010894/SŠD72-2-7286/2012, velja 
od 29. 10. 2012 do 10. 11. 2013, izdala Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije. gns-331803

Ujčič Tina, Gubčeva ulica 7, Ilirska Bistrica, študent-
sko izkaznico, št. 18111022, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Filozofska fakulteta. gnd-331818

Valič Jurij, Obala 124, Portorož - Portorose, pomor-
sko knjižnico, št. 000213. gnn-331787

Zombra Lara, Ulica Mirka Tomšiča 13, Ljub ljana 
Šmartno, študentsko izkaznico, št. 18111126, izdala Fi-
lozofska fakulteta Univerze v Ljub ljani. gnx-331823
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