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Javni razpisi

Št. 84/2013 Ob-3515/13

Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije objavlja spremembo Javnega razpisa štipendij 
za izobraževanje tujih državljanov v Republiki Sloveniji 
na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2012 (149. JR).

Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih drža-
vljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih do-
govorov v letu 2012 (v nadaljevanju 149. JR), objavljen 
28. 12. 2012 v Uradnem listu RS, št. 106/12, se spre-
meni tako, da se:

– v prvem odstavku točke 1. Predmet javnega raz-
pisa izbriše besedno zvezo »s področja mehatronike ali 
arhitekture«;

– v točki 3. 3. Pogoji javnega razpisa izbriše bese-
dno zvezo »in program z ustreznega področja (meha-
tronika ali arhitektura)«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 5441-37/2012/8 Ob-3556/13

Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25, 
z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, 
z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem social-
nem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o dr-
žavni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B, 
56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 
in 21/13 – ZVRS-G), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 

49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 2), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, 
št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalne-
ga strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 
2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ob-
dobje 2007–2013, št. CCI 2007SI161PO001 z dne 27. 8. 
2007 in spremembe OP RR, Sklep Komisije št. C (2011) 
2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 z dne 19. 4. 
2011, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(Uradni list RS, št. 79/06), sklepa št. OP RR /2//1/003-0-
MIZŠ Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni 
razpis za izbor operacij v Medpodjetniške izobraževalne 
centre – MIC III, z dne 11. 7. 2013 št. 4300-556/2012/6 
in sklepa št OP RR/2/1/003-1-MIZŠ o potrditvi spremem-
be sklepa št. 4300-556/2012/9 z dne 27. 8. 2013, Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje investicij 

v Medpodjetniške izobraževalne centre – MIC III
Javni razpis delno financira Evropska unija  
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  

in se izvaja v okviru Operativnega programa  
krepitve regionalnih razvojnih potencialov  

za obdobje 2007 do 2013,
2. razvojne prioritete Gospodarska razvojna  

infrastruktura, prednostne usmeritve
2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa 
oziroma izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

za izvedbo investicij v izgradnjo, obnovo in nakup teh-
nološke opreme za izvajanje izobraževanja in usposa-
bljanja v medpodjetniških izobraževalnih centrih – MIC.
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Namen javnega razpisa:
1. je spodbujanje investicij v izgradnjo, obnovo 

in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za 
izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraže-
valnih centrov. Ti centri predstavljajo podporno opravlja-
nje nalog na področju poklicnega, strokovnega in višje-
šolskega izobraževanja pri izvajanju praktičnega uspo-
sabljanja z delom, priprave kandidatov za mojstrske 
delovodske oziroma poslovodske izpite, za opravljanje 
praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, 
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,

2. je zagotoviti infrastrukturo za usposabljanja 
zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih 
in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem 
novih tehnologij, inovacij in raziskovanj,

3. nuditi podporo malim in srednjim podjetjem, ki 
se povezujejo z javno izobraževalno mrežo pri izvajanju 
njihove izobraževalne funkcije s specifičnimi potrebami, 
ki jih narekuje pro izvodni ali storitveni proces,

4. zagotoviti pogoje za usposabljanje brezposel-
nih, težje zaposljivih skupin na trgu dela in s tem prido-
bivanje formalno pridobljenega znanja,

5. ustvariti pogoje za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih kadrov in presežnih delavcev.

Cilji omenjenega javnega razpisa so zlasti:
– izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja iz-

obraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, 
zaposlene, brezposelne, občane ter drugo zainteresi-
rano javnost,

– zaposlovanje strokovnjakov različnih profilov,ki 
bodo usposobljeni, da v teh sub jektih podpornega oko-
lja izvajajo usposabljanje strokovne in kompetentne de-
lovne sile,

– vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za stimula-
tivno izobraževalno okolja, ki bo omogočalo vseživljenj-
sko učenje in ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja 
gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenč-
nost gospodarstva.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo:
– javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Med-

podjetniški izobraževalni center, ki opravlja dejavnosti 
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 
in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju 
z vsemi socialnimi partnerji.

3.2. Finančni pogoji za kandidiranje
– Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah 

brez DDV mora presegati 500.000,00 EUR, vendar ne 
sme biti večja kot 50 mio EUR z vključenim DDV, ker 
v tem primeru projekte potrjuje Evropska Komisija.

– Iz finančne konstrukcije investicijskega projekta 
mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa fi-
nančna sredstva za pokritje investicijskega projekta, tudi 
za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek. Viri finančnih 
sredstev prijavitelja za pokritje investicijskega projekta 
so poleg pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega 
razpisa, lastni viri med katere se štejejo tudi krediti prido-
bljeni pod tržnimi pogoji, javni lokalni viri in zasebni viri.

4. Ostali pogoji
– Prijavitelj se zavezuje, da se bo projekt izvajal 

v Sloveniji in da je skladen s predmetom in namenom 
javnega razpisa.

– Prijavitelj se zavezuje, da se projekt še ni pričel 
izvajati. Prijavitelj lahko pred izdajo sklepa o odobritvi 
sredstev na javnem razpisu prične z aktivnostmi za pri-
pravo projektne dokumentacije, ki so nujne za začetek 
del. Postopek izvedbe javnega naročila za nakup opre-
me ali izvedbenih del pri investicijskem projektu (preno-

va, obnova, posodobitev, izgradnja, nakup opreme in 
montaža opreme) se lahko prične šele po prejetju sklepa 
o odobritvi sredstev na javnem razpisu.

– Prijavitelj mora zagotoviti, da bo projekt zaključen 
do 31. 12. 2015. Do navedenega datuma mora biti projekt 
fizično in finančno končan, to pomeni, da morajo biti opra-
vljene vse predvidene aktivnosti (zaključek vseh del in 
pridobljeno uporabno dovoljenje) ter izvršena vsa plačila.

– Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upošte-
vani horizontalni omilitveni ukrepi OP RR: učinkovitost 
izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna 
dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje.

– Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do so-
financirane infrastrukture dostop širša zainteresirana 
javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem 
interesu.

– Prijavitelj mora s projektom zagotoviti ustrezno 
infrastrukturo in tehnološko opremljenost prostorov za 
izvajanje praktičnega usposabljanja na področju poklic-
nega in strokovnega izobraževanja, praktičnega izobra-
ževanja odraslih in usposabljanja za potrebe podjetij kot 
so na primer: kvalifikacije, prekvalifikacije, izpopolnjeva-
nje in specializacija ter certificiranje in potrjevanje znanj, 
spretnosti in sposobnosti že zaposlenih in nezaposlenih. 
Poleg tega mora zagotoviti, da bo s projektom razši-
ril oziroma se specializiral za izobraževalne programe, 
s katerimi bo prispeval k razvoju stroke in ustvaril pogoje 
za nove zaposlitve strokovnjakov, ki bodo zadolženi za 
usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile ter 
načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov.

5. Merila za izbor vlog:
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidira-

nje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih 
meril:

MERILO Število 
točk

I. Kakovost projekta 24
II. Kakovost partnerstva med 
izobraževalnimi ustanovami in podjetji 

20

III. Usposobljenost za izvedbo 18
IV. Usposobljenost izvajalske skupine za 
izvedbo projekta 

18

V. Finančna izvedljivost in ekonomska 
upravičenost 

12

VI. Vpliv operacije na okolje  8
SKUPAJ 100

Natančnejši pregled meril, vključno s podmerili, je 
natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Najvišje možno število točk je 100.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja projektov, se 

bo pripravila prioritetna lista prijav.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinan-

ciranje, je 50 točk, s tem, da mora znašati minimalno 
število doseženih točk pri vsakem sklopu meril najmanj 
50 % vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa 
meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od sklopov 
meril vloga ne doseže 50 % možnih točk, le-ta ne bo 
vključena v nadaljnji izbor.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja pro-
jektov, ki so dosegli prag števila točk, nad katerim se 
odobri sofinanciranje (50 točk), presega razpoložljiva 
sredstva, bodo sredstva dodeljena projektom z višjim 
številom točk.

V primeru, da bo več projektov doseglo enako 
število točk, se bo kot dodatno merilo izbora najprej 
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upoštevalo doseženo število točk pri merilu »Kakovost 
projekta« (I. sklop meril). Če bo število točk enako, se 
bo nadalje kot dodatno merilo izbora upoštevalo število 
točk pri merilu »Kakovost partnerstva med izobraževal-
nimi ustanovami in podjetji « (II. sklop meril). Kolikor bo 
število točk še vedno enako, se bo nadalje upoštevalo 
doseženo število točk pri merilu »Usposobljenost za 
izvedbo« (III. sklop meril). Če bo število točk še vedno 
enako, se bo upoštevalo število točk pri merilu »Finanč-
na izvedljivost in ekonomska upravičenost« (V. sklop 
meril) in kot zadnje dodatno merilo izbora datum in ura 
prispetja vlog na javni razpis.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrto-
vanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni kon-
strukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofi-
nanciranja.

6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne priorite-
te: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne 
usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruk-
tura.

Okvirna višina razpisanih sredstev je 
1.524.000,00 EUR, od tega je:

– 1.295.400,00 EUR s PP 687610 – Medpodjetni-
ški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – EU udeležba 
(85,00 %) in

– 228.600,00 EUR s PP 699710 – Medpodjetniški 
izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – slovenska ude-
ležba (15,00 %).

Proračunska sredstva so razpisana v obdobju 
2014–2015.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sred-
stva

Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od 
podpisa pogodbe naprej. Dodeljena proračunska sred-
stva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015. Zadnji 
zahtevek za izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 
15. 9. 2015.

8. Delež sofinanciranja
Najvišji možni delež sofinanciranja projekta 

se določi z upoštevanjem določila 55. člena Uredbe 
1083/2006/ES in finančnega izračuna, skladnega z De-
lovnim dokumentom št. 4, vendar je lahko največ v višini 
1.524.000,00 EUR.

Skupni delež sofinanciranja iz namenskih sredstev 
EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe se določi 
v skladu s 55. členom Uredbe 1083/2006/ES in 1. čle-
nom Uredbe 1341/2008/ES ter v skladu z Delovnim 
dokumentom št. 4.

Za izračun prispevka EU pri operacijah, ki ustvarjajo 
prihodek, se uporablja metoda finančne vrzeli v skladu 
z Delovnim dokumentom št. 4.

Preostali del sredstev je dolžan zagotoviti prijavitelj, 
ki mora ministrstvu ob prijavi predložiti izdelano finanč-
no konstrukcijo z opredeljenimi vsemi viri financiranja 
ter ustreznimi dokazili za vsak vir financiranja posebej.

9. Vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
1.1. Obrazec MIZŠ-ESRR-JR s podatki o projektu, 

ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan in 
ožigosan dokument ter na CD):

1.1.1. Prijavni obrazec
1.1.2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
1.1.3. Podatki o projektu

1.1.4. Pričakovani rezultati – indikatorji
1.1.5. Terminski in finančni načrt za izvajanje pro-

jekta
1.1.6. Finančni načrt projekta po stroških
1.1.7. Finančni podatki o projektu
1.1.8. Utemeljitev projekta z vidika prispevka ra-

zvojnim ciljem
1.1.9. Stopnja pripravljenosti projekta
1.1.10. Časovni načrt izvajanja projekta
1.1.11. Organizacija izvajanja projekta
1.1.12. Izračun finančne vrzeli v skladu z Delovnim 

dokumentom št. 4
1.1.13. Naslovnica – ne odpiraj vloga za razpis
1.2. Obvezne priloge:
1.2.1. Dokazilo o pravici graditi v skladu s pr-

vim odstavkom 56. člena Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – 
popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: 
U-I-150-04-19, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 
– popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12) za 
najmanj obdobje, za katerega se prijavitelj zavezuje, 
da ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali la-
stništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa, na 
nepremičnini, ki ni obremenjena s hipoteko, stvarnim 
bremenom ali zemljiškim dolgom;

1.2.2. Potrjen investicijski program, izdelan skladno 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) skupaj s sklepom 
ustreznega organa prijavitelja o potrditvi investicijskega 
programa;

1.2.3. Finančna analiza investicije, ki ne sme biti 
starejša kot eno leto in je narejena v skladu s 55. členom 
Uredbe 1083/2006, in 1. členom Uredbe 1341/2008/ES 
ter Delovnim dokumentom št. 4;

1.2.4. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno 
rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični 
tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter 
tehnični opis;

1.2.5. Fotokopija lokacijske informacije, oziroma do 
prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg 
v prostor;

1.2.6. Slika sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) 
na kateri se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim 
datumom, ki je lahko največ tri dni pred oddajo vloge 
na razpis;

1.2.7. Dokazila o ostalih virih financiranja. Dokazila 
so glede na vir financiranja različna, in sicer so to lahko 
finančni načrt prijavitelja, pogodba z banko o vezavi 
sredstev, sklep občinskega sveta o uvrstitvi projekta 
v NRP občinskega proračuna. Prijavitelj, ki bo za po-
kritje finančne konstrukcijo najel kredit, mora predložiti 
podpisane pogodbe z bankami ali zavezujočo izjavo 
banke, da mu bo banka v primeru odobritve sredstev na 
javnem razpisu odobrila kredit. Pogodbe ali izjave mora-
jo biti predložene za celotno vrednost kredita za zaprtje 
finančne konstrukcije. V primeru predložitve izjave bodo 
upravičenci dolžni po podpisu pogodbe o sofinanciranju 
ministrstvu predložiti podpisane pogodbe z bankami 
v roku 45 dni;

1.2.8. Statut oziroma sklep javnega zavoda, iz ka-
terega je razvidna dejavnost medpodjetniškega izobra-
ževalnega centra;

1.2.9. Program dela oziroma razvojni načrt med-
podjetniškega izobraževalnega centra;

1.2.10. Pregled dogovorjenih oblik sodelovanja 
s partnerji;

1.2.11. Pregled podpisanih pogodbe o sodelovanju 
– priloga pogodbe;
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1.2.12. Pregled zaključenih usposabljanj in izobra-
ževanj za zaposlene, nezaposlene in težje zaposljive iz-
vedenih v šolskem letu 2010/2011 in 2011/2012 vključno 
z navedbo števila udeležencev;

1.2.13. Pregled števila usposabljanj in izobraževanj 
za mentorje in izvajalce praktičnega pouka v šolskem 
letu 2010/2011 in 2011/2012 vključno z navedbo števila 
udeležencev;

1.2.14. Pregled pisem podpore oziroma drugih oblik 
sodelovanja –priloga pisma podpore;

1.2.15. Pregled referenc članov izvajalske skupine 
vključno z navedbo projektov sofinanciranih s strani 
evropskih strukturnih skladov (ESRR, ESS, Kohezijski 
sklad, INTERREG) … itd. v obdobju 2007–2013, pri ka-
terih so sodelovali z navedbo nalog, ki so jih pri projektu 
opravljali.

Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomemb-
ni podatki, prijavitelj v obdobju nadaljnjih 5 let ne more 
pridobiti sredstev za medpodjetniške izobraževalne cen-
tre in sredstev Evropske Unije in proračuna RS. Prav 
tako pa bo moral v proračun povrniti vsa neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi vred, od dneva prejema do dneva vračila in povrniti 
morebitno škodo, ki je s tem nastala, če se bo ugotovila 
nenamenska poraba sredstev, vsebinska, časovna in 
finančna nerealizacija projekta.

10. Način prijave in razpisni rok
Celoten postopek prijave je opisan v razpisni do-

kumentaciji, ki je na voljo na spletni strani http://www.
mizs.gov.si.

Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Kotniko-
va 38, 1000 Ljub ljana, do 21. oktobra 2013, do 12. ure. 
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne 
glede na način dostave v zaprti ovojnici, na kateri mora 
biti prilepljen obrazec 10 (MIZŠ ESRR-JR), prispele 
v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana, do 21. oktobra 2013, do 
12. ure.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ne-
ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in se 
vrnejo prijavitelju.

11. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 22. oktobra 2013, na lo-

kaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ko-
tnikova 38, Ljub ljana in ne bo javno. Komisija, pristojna 
za izvedbo postopka javnega razpisa, bo v roku osmih 
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, ka-
terih vloge niso bile popolne, da jih v roku osmih (8 dni) 
dopolnijo. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skla-
du s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija nato popolne prijave sprejme v strokov-
ni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga 
projekte, ki naj se po javnemu razpisu financirajo. Ob-
razložen sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo mi-
nistrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo sodelovali 
v javnem razpisu.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa:

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa pisno 
obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega zna-
čaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, na naslovu: www.
mizs.gov.si.

Zoper posamičen sklep ni dovoljena pritožba. Prija-
vitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega 
razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila 
dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa mi-

nistra o (ne)izboru sproži upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila 
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena 
oddana na pošto.

13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija (navodila in obraz-

ci) je na voljo na spletnem naslovu, http://www.
mizs.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/jav-
ni_razpisi/ (rubrika Javne objave in razpisi / Javni raz-
pisi). Razpisno dokumentacijo lahko dvignete osebno 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ko-
tnikova 38, Ljub ljana, pri Mateji Tilia, vsak delovnik od 
12. do 15. ure.

Dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavi-
telji pridobili na informativnem dnevu, dne 18. septem-
bra 2013, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljub ljana. Prav 
tako so informacije na voljo tudi po e-pošti na naslovu: 
mateja.tilia@gov.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. čle-
nom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravlja-
nja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju jav-
nosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe št. 1828/2006/ES 
in Navodila o informiranju in obveščanju javnosti o ko-
hezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007–2013.

15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopol-
nilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES, ni predvideno.

16. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izka-
zovanje stroškov in metoda za njihov izračun

V okviru javnega razpisa se sofinancirajo stroški:
– gradnje nepremičnin,
– nakupa in vzdrževanja napeljav, strojev, opreme 

in pohištva,
– nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev,
ki so v skladu z Navodili organa upravljanja o upra-

vičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2007–2013 in so podrobneje 
opredeljeni kot upravičeni stroški v besedilu razpisne 
dokumentacije.

Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, 
stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovo-
ljenja in komunalne priključke.

Začetek nastanka upravičenih izdatkov:
– za investicijsko in projektno dokumentacijo je od 

1. 1. 2007. Prijavitelj lahko pred izdajo sklepa o potrditvi 
operacije prične z aktivnostmi za pripravo investicijske 
in projektne dokumentacije,pri čemer mora biti iz vloge 
prijavitelja jasno razvidno in utemeljeno, da je bila za 
učinkovito realizacijo projekta nujna izvedba aktivnosti 
v času pred pridobitvijo sklepa o izboru,

– za prenovo, obnovo, posodobitev, izgrad njo, na-
kup, vzdrževanje napeljav, strojev opreme in pohištva 
ter neopredmetenih sredstev od datuma izdaje sklepa 
o odobritvi sredstev na javnem razpisu.

Zaključek nastanka upravičenih izdatkov je 31. 12. 
2015.

Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so 
navedena v Navodilih organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013.

17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-
jektu

Upravičenec mora hraniti vso predpisano dokumen-
tacijo o projektu do 31. 12. 2020.
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Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem doku-
mentacije, ki dokazuje upravičenost stroškov in izvedbo 
aktivnosti. Hraniti mora:

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

z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo 

sredstev za posamezne aktivnosti projekta v ločenem 
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zago-
tovljen pregled nad namensko porabo sredstev v skladu 
s 60. členom Uredbe 1083/2006/ES.

Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihod-
ke projekta.

18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o projektu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativ-
ni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega 
sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. Nadzor 
se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republi-
ke Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije 
(v nadaljevanju: nadzorni organi).

Upravičenec mora nadzornim organom predložiti 
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov projekta, katerega sofi-
nanciranje je predmet tega javnega razpisa upoštevajoč 
90. člen Uredbe 1083/2006/ES. V primeru nadzora na 
kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v raču-
nalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvaja-
njem projekta.

19. Omejitve glede sprememb projekta v skladu 
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES;

Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve gle-
de sprememb projekta v skladu z 57. členom Uredbe 
1083/2006/ES.

Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih let 
od zaključka projekta, ne pride do bistvenih sprememb 
projekta, in sicer:

– ki vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja 
ali javni organizaciji podelijo neupravičeno prednost in

– so posledica spremenjene narave lastništva dela 
infrastrukture ali prenehanja dejavnosti.

Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spre-
membah projekta.

20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
samezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta 
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Če ministrstvo ugotovi, da je upravičenec prejel 
sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov finan-
ciranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogod-
ba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan 
ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva 
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva 
vračila sredstev.

21. Javnost podatkov
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje 
financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem 
dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo 
obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operaci-
je, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Ured-
be št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih 
prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivno-

sti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, 
Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

22. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec je 
dolžan zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti 
vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so vključene 
v izvajanje aktivnosti medpodjetniškega izobraževalne-
ga centra v skladu s področno zakonodajo in 16. členom 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport

Št. 6316-7/2013-1 Ob-3576/13

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12; v nadaljevanju: Pravilnik) ter v zvezi z 12. in 
20. členom Zakona 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) Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih  
znanstvenih periodičnih publikacij  

v letu 2013 in 2014
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdaja-

nja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nada-
ljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja doma-
čih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vse-
bino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj 
v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstve-
nih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) 
v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, 
družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in 
naravoslovno-matematičnih ved.

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omo-
gočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določe-
nega znanstvenega področja ali podpodročja;

– pomembne za razvoj slovenske znanstvene ter-
minologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih znan-
stvenih dosežkov v domačem in mednarodnem pro-
storu;

– pomembne za širjenje novih znanstvenih spo-
znanj.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 
2013–2014.
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Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa zna-
ša v obdobju 2013-2014 predvidoma 840.000,00 EUR. 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v letu, za katerega so dodeljena.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-
pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

Sofinanciranje v letu 2014 je odvisno od razpoložlji-
vih sredstev za ta namen.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, 
založbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev, 
ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne 
dejavnosti (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro-
cja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejav-
nost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe 
iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po 
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim 

razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom 

v letu pred objavo javnega razpisa (niso dopuščene 
zamude pri izhajanju);

– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj 
s kazalom vsake številke in s povzetkom);

– publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisa-
na v razvid medijev;

– v primeru, da ima znanstvena periodična publika-
cija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo 
biti ti članki opremljeni najmanj s povzetki v slovenskem 
jeziku;

– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znan-
stvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo 
biti vedno dostopne oziroma za obdobje izhajanja publi-
kacije, če je to krajše od štirih let;

– publikacija ima tekoče katalogizirane vse prispev-
ke v sistemu COBISS;

– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno 

prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
– da prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim 

programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov 
in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne 
pomoči po shemi »de-minimis«;

– da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilnega prenehanja;

– publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se 
morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je od-
daja revij v predpisani obliki v javno dostopno digitalno 
knjižnico NUK takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji 
naslednje številke.

Pisna prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:

– ARRS-ZPP-JR-Prijava-2013 – Prijavna vloga 
za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih peri-
odičnih publikacij

– in obvezno prilogo:
– en izvod celotnega letnika publikacije.

6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje
Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prija-

vljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije 
v kategorije publikacij (1-6) in normativov za izračun 
subvencije.

Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije 
v kategorjie in izračun subvencije s sklepom imenuje 

strokovno komisijo. Strokovna komisija ima najmanj 3 
člane, ki so zaposleni na ARRS.

Naloge komisije so:
– odpiranje prijav in preverjanje formalne popolno-

sti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma 
pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega razpisa; 
Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem;

– preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu 
popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopa-
nja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na 
vsebino prijave in razvsrtitev prijave skladno z razpisnimi 
pogoji za izbor prijav;

– preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelova-
nje na tem javnem razpisu ter preverjanje razpisnih po-
gojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni 
v 5. točki tega javnega razpisa. Prijave neupravičenih 
prijaviteljev ter prijave, pri katerih niso izpolnjeni opre-
deljeni razpisni pogoji, se na predlog strokovne komisije 
s sklepom direktorja zavrnejo;

– uvrstitev publikacij v kategorije publikacij (1-6);
– izračun subvencije na podlagi normativov za iz-

račun subvencije iz 6.2. in 6.3. tega javnega razpisa;
– izdelava finančno ovrednotenega predloga pred-

nostnega seznama prijav.
Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom 

postopka izbora publikacij v okviru tega javnega razpisa.
6.1. Strokovna komisija uvrsti prijavljene publikacije 

v šest kategorij publikacij (od 1 do 6). Odstotek subven-
cije je določen z uvrstitvijo publikacije v eno izmed šestih 
kategorij publikacij, kot izhaja iz Tabele A.

Tabela A

Kategorije
Uvrstitev publikacije  
v bibliografske baze 
podatkov 

Subvencija 
 %

1 v bazah SCI/SSCI ali 
Scopus (družboslovje 
humanistika) v 1. četrtini 
publikacij

100 %

2 v bazah SCI/SSCI ali 
Scopus (družboslovje 
humanistika) v 2. četrtini 
publikacij

90 %

3 v bazah SCI/SSCI ali 
Scopus (družboslovje 
humanistika) v 3. četrtini 
publikacij

80 %

4 v bazah SCI/SSCI ali 
Scopus (družboslovje 
humanistika) v 4. četrtini 
publikacij oziroma Scopus 
(ostale vede) ali v AHCI

70 %

5 so zajete v mednarodnih 
bibliografskih bazah 
podatkov, ki se upoštevajo 
pri kategorizaciji 
znanstvenih publikacij

60 %

6 znanstvene publikacije, 
ki niso vključene 
v mednarodne bibliografske 
baze podatkov, se 
upoštevajo pri kategorizaciji 
znanstvenih publikacij

30 %

6.2. Po uvrstitvi publikacij po kategorijah, strokovna 
komisija izračuna višino subvencije za posamezno pu-
blikacijo na podlagi normativov za izračun subvencije.
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Za izračun subvencije se upoštevajo naslednji nor-
mativi:

1. število avtorskih pol na zvezek (upošteva se 
največ 200 avtorskih pol na letnik, za 3.-6. kategorijo 
največ 20 avtorskih pol na zvezek) (A).

2. doseg periodične publikacije (B), ki upošteva 
doseg z naklado (do največ 1000 izvodov na zvezek) 
v primeru tiskane izdaje ali doseg, ki ga spletna izdaja 
omogoča preko vključenosti v kvalitetne bibliografske 
baze (kategorije 1-3: B = 1000, kategorija 4: B = 500, 
kategorija 5: B = 300, kategorija 6: B = 150); v primeru 
tiskane in spletne izdaje se upošteva večji doseg.

3. število rednih zvezkov na letnik (za 4.-6. kate-
gorijo največ 4 zvezke; dvojna številka se upošteva kot 
en zvezek) (C).

4. priznani stroški (stroški tiska, stroški priprave 
za tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, lektorira-
nje, stroški odpošiljanja) na eno avtorsko polo v višini, 
ki jo določi strokovna komisija, glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva (D).

Prijavitelji so upravičeni do dodatnih sredstev iz 
naslova stroškov prevodov, če imajo vsaj 10 % celotne-
ga besedila zvezka prevedenega v tuj jezik. Pri izraču-
nu subvencije se priznava stroške prevodov povzetkov 
v tuj jezik (ali iz tujega jezika) oziroma prevod celotnega 
zvezka v tuj jezik. Upravičenost do dodatnih sredstev 
se določa glede na pretekli letnik publikacije, in sicer 
na podlagi navedb v prijavni vlogi. Prijavitelju se prizna 
dodatne stroške na avtorsko polo na zvezek v okvirni 
višini 20 EUR (vrednost se lahko spremeni glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva) (E).

6.3. Subvencija se izračuna na naslednji način:

SUBVENCIJA = A * B * C * D (+ prevod);  
prevod = A * C * E

Subvencija ne more presegati 38.000,00 EUR na 
leto. Višina subvencije ne more presegati zaprošenih 
sredstev.

Za prijavitelje, ki so imeli na Javni agenciji za knji-
go RS sklenjene enoletne pogodbe o sofinanciranju 
publikacij za leto 2012 v zvezi z Javnim razpisom za so-
financiranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih 
publikacij v letu 2012, (Uradni list RS, št. 76/11 z dne 
30. 9. 2011), se pri sofinanciranju iste publikacije z istim 
obsegom upoštevajo naslednja pravila:

Če izračun subvencije doseže manj kot 90 % lan-
skoletne subvencije, se dodeli 90 % lanskoletne sub-
vencije. Če je izračun subvencije višji od lanskoletne 
subvencije, se dodeli subvencija v višini zaprošenih 
sredstev, vendar ne več kot 110 % lanskoletne subven-
cije. Če je izračun subvencije med 90 % in 100 % lan-
skoletne subvencije, se dodeli izračunana subvencija, 
vendar največ v višini zaprošenih sredstev.

6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira 
stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške obliko-
vanja in računalniškega preloma), stroške odpošilja-
nja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in 
stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih 
honorarjev piscem člankov.

7. Odločitev o dodelitvi sredstev
Na podlagi finančno ovrednotenega predloga pred-

nostnega seznama prijav strokovne komisije, direktor 
Agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za 
sofinanciranje.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav ter opremljenost prijav

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov raz-

pis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazi-

vom ARRS-ZPP-JR-Prijava-2013-Priimek.doc, kjer je 
Priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avtomatične 
obdelave podatkov je zaželen format.doc) in

– v enem izvodu v tiskani obliki skupaj s prilogo 
(celoten izvod letnika znanstvene periodične publikacije 
iz predhodnega leta) na naslov Agencije.

b. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku 
oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana 
pravočasno, če je

– oddana v elektronski obliki na naslov razpis-peri-
odika-znanstvena@arrs.si do 24. 9. 2013 do 12. ure in

– prispe v pisni obliki v glavno pisarno Agencije do 
24. 9. 2013 do 12. ure; kot pravočasne se štejejo tudi pri-
jave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 24. 9. 
2013 (poštni žig). Ovojnica s prijavo mora biti opremlje-
na z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za so-
financiranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih 
publikacij v letu 2013«.V vsaki poslani pošiljki z oznako 
je lahko le ena prijava.

Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so 
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elek-
tronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih 
obrazcev odgovoren prijavitelj.

c. V postopku izbora prijav bo Agencija obravna-
vala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom 
in obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo 
na Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom.

d. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se 
zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo 
direktor pooblasti.

9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 26. 9. 2013 ob 10. uri, v prostorih Agencije.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni predvidoma do 31. 10. 2013.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani Agencije, www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na Agenciji pri Aleksandri Panič, po 
tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 6316-8/2013-1 Ob-3577/13

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12; v nadaljevanju: Pravilnik) in v zvezi z 12. in 
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih  

poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij  
v letu 2013 in 2014

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdaja-

nja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij (v nada-
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ljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja perio-
dičnih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje poljudno-znanstve-
nih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) 
v tiskani oziroma spletni obliki, s ciljem omogočanja in 
pospeševanja objav tistih poljudno znanstvenih publi-
kacij, ki so:

– pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in 
javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje 
splošne znanstvene in tehnične kulture;

– pomembne za formalno izobraževanje (predvsem 
osnovno in srednješolsko);

– pomembne za razvoj slovenske poljudno-znan-
stvene terminologije;

– dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu 
ustvarjajo slovenski avtorji.

Sofinanciranih bo okvirno do 12 poljudno-znanstve-
nih periodičnih publikacij.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 
2013–2014.

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa zna-
ša v obdobju 2013–2014 predvidoma 94.000,00 EUR. 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v letu, za katerega so dodeljena.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-
pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

Sofinanciranje v letu 2014 je odvisno od razpoložlji-
vih sredstev za ta namen.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, 
založbe in samozaložbe ter društva, vpisana v zbirko 
podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na podro-
čju raziskovalne dejavnosti (http://www.mizs.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_zna-
nost/dejavnost/drustva/. Prav tako se lahko prijavijo 
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe 
Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim 

razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom 

v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri 
izhajanju);

– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj 
s kazalom vsake številke in s povzetki);

– publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisa-
na v razvid medijev;

– publikacija ima katalogizirane vse prispevke za 
obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu 
COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je 
le-to krajše od treh let;

– je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
– lahko na javni razpis odda samo eno prijavno 

vlogo za posamezno publikacijo;
– za isti namen in z istim revijalnim programom še 

ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo 
presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po shemi 
»de minimis«; izjema velja za prijavitelje iz točke 6.5. 
tega javnega razpisa;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali pri-
silnega prenehanja;

– publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se 
morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je od-
daja revij v predpisani obliki v javno dostopno digitalno 

knjižnico NUK takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji 
naslednje številke.

Pisna prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:

– ARRS-PPP-JR-Prijava-2013 – Prijavna vloga 
za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstve-
nih periodičnih publikacij

– in obvezno prilogo:
– en izvod celotnega letnika publikacije.

6. Kriteriji ocenjevanja
Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje 

poljudno znanstvene publikacije ocenjuje občasno stro-
kovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno 
telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije.

6.1. Posamezno publikacijo se točkuje na podlagi 
spodaj opredeljenih kriterijev:

Kriterij Možno  
število točk

A. Povezava s formalnim 
izobraževanjem (predvsem 
z osnovno- in srednješolskim)

25

velika 25
srednje velika 15
manjši 5

B. Pomen za spodbujanje zanimanja 
javnosti za naravoslovje in 
tehnologijo ter za razširjanje splošne 
znanstvene in tehnične kulture 

25

velik 25
srednje velik 15
manjši 10

C. Pomen za razvoj slovenske 
poljudno-znanstvene terminologije 15

zelo velika (dvojezična izdaja, 
posebni terminološki kotiček) 15

srednja 10
nizka 5

D. Zastopanost (delež) slovenskih 
avtorjev 20

velik (preko 80 %) 20
srednje velik (med 50 % in 80 %) 10
manjši (manj kot 50 %) 5

E. Dostopnost na internetu 15
vsi članki (lahko s časovnim 
zamikom do največ pol leta) in 
kazalo

15

nekateri izbrani članki (lahko 
s časovnim zamikom do največ 
pol leta) in kazalo

10

samo kazalo 5
SKUPAJ 100

6.2. Strokovno telo pri točkovanju na osnovi aritme-
tičnega povprečja točkovnih ocen določi tri kategorije. 
Višina subvencije v % je določena z uvrstitvijo publikacije 
v eno izmed treh kategorij, kot izhaja iz tabele A.

Tabela A
Kategorija Število 

točk
Višina subvencije v %

1 91-100 100
2 60-90 glede na višino razpoložljivih 

sredstev
3 0-59 0
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6.3. Na podlagi uvrstitve publikacij po kategorijah, 
strokovno telo izračuna višino sredstev za posamezno 
publikacijo na podlagi sprejetih normativov za izračun 
subvencije za posamezno leto.

Normativi za izračun subvencije
Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji ele-

menti:
– število avtorskih pol na zvezek (A)
– naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v pri-

meru izključno digitalne izdaje se upošteva obračunsko 
naklada 250 izvodov) (B)

– število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke 
upoštevamo kot en zvezek, če so v obsegu vsaj 1,5 
redne številke) (C)

– priznani stroški na eno avtorsko polo (D) (stroški 
tiska, stroški priprave za tisk, lektoriranje, stroški odpo-
šiljanja).

Strokovno telo določi po višini stroške (D) za av-
torsko polo.

6.4. Subvencija se izračuna na naslednji način:
Subvencija = A * B * C * D
Letna subvencija s tega razpisa ne more biti manj-

ša od 400,00 EUR ali večja od 11.000,00 EUR. Višina 
subvencije ne more presegati višine zaprošenih sred-
stev.

6.5. Za prijavitelje, ki so imeli na Javni agenciji za 
knjigo RS sklenjene enoletne pogodbe o sofinanciranju 
publikacij za leto 2012 v zvezi z Javnim razpisom za so-
financiranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih pe-
riodičnih publikacij v letu 2012, (Uradni list RS, št. 76/11 
z dne 30. 9. 2011), se pri sofinanciranju iste publikacije 
z istim obsegom upoštevajo naslednja pravila:

Če izračun subvencije doseže manj kot 90 % lan-
skoletne subvencije, se dodeli 90 % lanskoletne sub-
vencije. Če je izračun subvencije višji od lanskoletne 
subvencije, se dodeli subvencija v višini zaprošenih 
sredstev, vendar ne več kot 110 % lanskoletne subven-
cije. Če je izračun subvencije med 90 % in 100 % lan-
skoletne subvencije, se dodeli izračunana subvencija, 
vendar največ v višini zaprošenih sredstev.

6.6. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira 
stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške obliko-
vanja in računalniškega preloma), stroške odpošilja-
nja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in 
stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih 
honorarjev piscem člankov.

7. Odločitev o dodelitvi sredstev
Predlog prednostnega seznama prijav, ki ga pri-

pravi strokovno telo, obravnava Znanstveni svet agen-
cije (v nadaljevanju: ZSA) in na njegovi podlagi sprej-
me predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje 
raziskovalne dejavnosti s predlogom prednostnega se-
znama prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa). 
Na podlagi predloga sklepa ZSA, direktor sprejme sklep 
o izboru prijav.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav ter opremljenost prijav

a. V celoti izpolnjen prijavni obrazec 
ARRS-PPP-JR-Prijava-2013 mora prijavitelj poslati

– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov raz-
pis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si (kot prilogo 
z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-2013-Priimek.doc, 
kjer je Priimek priimek kontaktne osebe prijavitelja; 
z zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen for-
mat.doc) in

– v enem izvodu v tiskani obliki, z vsemi podpisi in 
žigom, skupaj z obvezno prilogo (celoten izvod letnika 
poljudno-znanstvene periodične publikacije) na naslov 
Agencije.

b. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku 
oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana 
pravočasno, če je

– oddana v elektronski obliki na naslov razpis-pe-
riodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do 24. 9. 2013 do 
12. ure in

– prispe v pisni obliki v glavno pisarno Agencije do 
24. 9. 2013 do 12. ure; kot pravočasne se štejejo tudi pri-
jave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 24. 9. 
2013 (poštni žig). Ovojnica s prijavo mora biti opre-
mljena z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 
za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstve-
nih periodičnih publikacij v letu 2013«. V vsaki ovojnici 
z oznako je lahko le ena prijava.

Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so 
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elek-
tronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih 
obrazcev odgovoren prijavitelj.

c. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnava-
la le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na 
Agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

d. Nepravočasnih, nepravilno označenih in nepra-
vilno oddanih prijav (glej točki a in b) komisija za odpi-
ranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavi-
teljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom.

9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 26. 9. 2013 ob 11. uri, v prostorih Agencije.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni predvidoma do 31. 10. 2013.

11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvi-
gnejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani agencije, www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po 
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 014-4/2010-17 Ob-3543/13

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave, 
št. 14/2003), Splošnih pogojev poslovanja Javnega skla-
da malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 122/07) in Splošnih pogojev poslo-
vanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške

javni razpis
neposrednih posojil v letu 2013 za pospeševanje 
razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, 

Občini Brda, Občini Kanal,  
Občini Miren - Kostanjevica,  

Občini Renče - Vogrsko  
in Občini Šempeter - Vrtojba

I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za 
naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost in dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji.

II. Namen razpisa: posodabljanje in razvoj kmetij-
skih gospodarstev.

III. Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR.
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IV. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospo-

darstva, ki so posojilno sposobna in opravljajo kmetijsko 
dejavnost (primarna pro izvodnja) in/ali gospodarsko de-
javnost (dopolnilna dejavnost na kmetiji – predelava in 
trženje kmetijskih pro izvodov ...) na območju Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Ob-
čine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali 
Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občine usta-
novljiteljice), naložba pa bo realizirana na območju občin 
ustanoviteljic sklada.

V. Upravičenci
1. Na področju osnovne kmetijske dejavnosti
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijavi-

teljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj- kmetijsko gospodarstvo mora imeti se-

dež kmetije, prijavitelj-čebelar pa stalno bivališče na 
območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, 
Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine 
Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Pri-
javitelj na razpis je nosilec dejavnosti, na katerega se 
morajo glasiti tudi dokazila o namenski porabi posojila;

– prijavitelj (mikro kmetijsko gospodarstvo) mora biti 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev; prijavitelj-če-
belar mora biti član čebelarskega društva

– prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mora imeti 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi 
(GERK); za prijavitelja-čebelarja predhodna določba ne 
velja, vendar pa mora le-ta po zaključku investicije imeti 
najmanj 20 panjev;

– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju 
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva ali dru-
gih kmetijskih dejavnosti. Naložba moraj izpolnjevati vsaj 
enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje pro izvodnih 
stroškov, izboljšanje in preusmeritev pro izvodnje, izbolj-
šanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega 
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov 
za dobro počutje živali;

Do dodelitve posojila na podlagi tega razpisa niso 
upravičena kmetijska gospodarstva:

1. ki so v preteklosti že prejela sredstva sklada 
in niso izpolnjevala finančnih obveznosti,

2. ki imajo neporavnane obveznosti do DURS-a,
3. ki so za isto investicijo že prejela sredstva 

sklada,
4. ki so v finančnih težavah,
5. za nakupe med povezanimi osebami (sorod-

stveno razmerje),
6. za naložbe za nadomestitev, brez povečanja 

pro izvodne zmogljivosti za najmanj 25 % ali brez temelj-
nega spreminjanja narave pro izvodnje ali tehnologije,

7. za drenažna dela ali opremo za namakanje in 
namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjša-
nju uporabe vode za najmanj 25 %,

8. za pro izvodnjo pro izvodov, ki posnemajo ali 
nadomeščajo mleko in mlečne pro izvode.

2. Na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov

Sredstva so namenjena za posojila na področju 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in 
trženje kmetijskih pro izvodov (npr. vinarstvo, sadjar-
stvo...), turizem na kmetiji, obrt povezana s tradicional-
nimi znanji ...

Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijavi-
teljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega go-
spodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila 
o namenski porabi posojila,

– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev,

– kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež na ob-
močju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, Ob-
čine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče 
- Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba,

– investicija mora biti izvedena na območju Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine 
Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine 
Šempeter - Vrtojba,

– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 2 ha 
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).

Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska 
gospodarstva:

1. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 
2004,Uradni list EU, C 157/1 z dne 10. 7. 2009),

2. ki imajo neporavnane obveznosti do DURS-a,
3. za nakupe med povezanimi osebami (sorod-

stveno razmerje),
4. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva 

in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
5. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva 

za isto investicijo.
Za potrebe tega razpisa se za 1ha primerljive kme-

tijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov 
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha 
plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, 
pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha 
gozdov.

Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlogo 
v tč. V.1 – osnovna kmetijska dejavnost in/ali največ eno 
vlogo v tč. V.2 – dopolnilne dejavnosti na kmetiji-prede-
lava in trženje.

VI. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo po-
sojila

Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb 
v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na pro izvodnjo 
in/ali predelavo in/ali trženje kmetijskih pro izvodov in si-
cer:

– nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen 
zemljišč) za opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti ali 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (npr. gospodarska po-
slopja in drugi objekti za kmetijsko dejavnost, turizem na 
kmetiji...) Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete 
turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija 
zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma 
samostojne prenočitvene enote,

– nakup opreme – osnovna sredstva (kmetijska 
oprema in oprema za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji).

Splošni stroški, kot so stroški pridobivanja projektne 
dokumentacije, dovoljenj, plačila storitev arhitektov, inže-
nirjev, svetovalcev...….povezanih z naložbo se ne krijejo.

VII. Intenzivnost pomoči:
a) Posojila sklada predstavljajo državno pomoč, ki se 

dodeljuje na področju osnovne kmetijske dejavnosti na 
podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni po-
moči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarja-
jo s pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov, in o spremembi 
Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list EU, OJ L 358/3 z dne 
16. 12. 2006).

Inenzivnost pomoči: posojila sklada se dodelijo za 
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel 
državne pomoči iz mednarodnih ali državnih virov in ni 
v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali medna-
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rodnih virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec 
združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov 
sklada, pri čemer višina pomoči za isto naložbo ne sme 
presegati 40 % upravičenih stroškov.

b) Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, 
ki se dodeljuje na področju dopolnih dejavnosti na kmetiji 
(predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, turizem, obrt 
povezana s tradicionalnimi znanji …………) na podlagi 
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 379/5).

Intenzivnost pomoči: posamezni prejemnik lahko 
pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov 
(lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 200.000 EUR 
pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči. Za posa-
mezno naložbo, ki je predmet prijave na ta razpis lahko 
upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih 
virov in virov sklada.

VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev 
dokazil

Za področje osnovne kmetijske dejavnosti se kot 
upravičeni stroški upoštevajo le tisti stroški naložbe (ra-
čuni, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje 
sklepa javnega sklada, s katerim se posojilo odobri. Po-
vračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni 
zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zave-
zanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. 
Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi 
v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 3 me-
sece, od dneva sklenitve posojilne pogodbe.

Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se kot 
upravičeni stroški upoštevajo stroški naložbe, nastali od 
1. 1. 2013 do dneva določenega v posojilni pogodbi.Po-
vračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni 
zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zave-
zanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. 
Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi 
v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 3 me-
sece, od dneva sklenitve posojilne pogodbe.

IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi po-
goji:

1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja naj-
manj 30 % lastnih sredstev,

2. višina odobrenega posojila za osnovno kmetijsko 
dejavnost: najmanj 4.200 EUR in največ 42.000 EUR,

3. višina odobrenega posojila za dopolnilne dejavosti 
na kmetiji: najmanj 4.200 EUR in največ 42.000 EUR,

4. letna obrestna mera je 0 %,
5. doba vračanja posojila: 5let + 1 leto moratorija na 

odplačilo glavnice,
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja 

ali predčasnega odplačila posojila,
6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben,
7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že 

odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov,
8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo 

ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, z bančno 

garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene 
nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobre-
nega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja.

X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so 

sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za 

dodelitev sredstev.
XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec uredi 

po zaporedju od št. 1. do št. 4.:

1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR ali
2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR, 

ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski 
program,

3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih 

gospodarstev (Upravna enota),
2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji(predelava in trženje,turizem...…) oziroma vpis 
v ustrezen register, skladno z veljavnimi predpisi(oddajo 
samo prosilci, ki prijavljajo investicijo, katera se navezuje 
na dejavnost iz te točke),

3. posestni list(samo na zahtevo sklada),
4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
5. izpis prometa na TRR po mesecih za zadnjih 

12 mesecev,
6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem po-

ravnavanju obveznosti s strani banke oziroma druge fi-
nančne institucije,

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme (pred)račun ali (pred)pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov (pred)pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov grad-

beno dovoljenje oziroma lokacijska,
informacija ter (pred)račun investicije oziroma (pred)

pogodba z izvajalcem gradbenih del,
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno doku-

mentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investicije 
na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja.

XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do 

dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu 
oziroma najkasneje do vključno 20. 12. 2013. V primeru, 
da bodo sredstva porabljena pred 20. 12. 2013, bo Javni 
sklad objavil zaprtje razpisa na spletni strani Mestne ob-
čine Nova Gorica. Vloge, ki bodo prispele po 20. 12. 2013 
ali po objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo. 
Rok za prijavo: 30. 10. 2013 in 20. 12. 2013.

Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 3 delovnih dni, 
od navedenega datuma za prijavo.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo do roka prijave, 
je poštni žig odtisnjen na ovojnici; v primeru osebne izro-
čitve pa datum vpisan na ovojnici pošiljke.

Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne 
vloge in podala predlog upravi v odločanje. Uprava bo 
sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh, od posamezne-
ga roka za prijavo. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo po-
polne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo v roku 
dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo.

Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnem naslovu.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in 
spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod rubriko ak-
tualni razpisi.

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci 
na sedežu sklada ali po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-05, 
05/335-01-58.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad 
malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno, št. 36/I. 
nadstr., s pripisom: Ne odpiraj – Razpis neposrednih po-
sojil 2013 – kmetijstvo.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

 Ob-3544/13

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 
22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), 
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Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne 
29. 10. 2012 potrjenega Programa za doseganje pri-
hrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2013, 
ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
in 3/13), E 3, d.o.o. objavlja

javni razpis E3URE-2013-1
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe 
zagotavljanja prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-

tne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa 
in v skladu z uredbo: E 3, energetika, ekologija, eko-
nomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, 
v nadaljevanju: sofinancer.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi 
odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 
94/12 – ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), Uredba o za-
gotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: 
Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), shema državne 
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. pri-
glasitve SA.34281 (2012/X) in Program za doseganje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2013, 
potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, dne 29. 10. 2012.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepo-

vratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne 
spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju 
Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed 
naslednjih ukrepov:

– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsve-
tljave (v nadaljevanju: ukrep A);

– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih 
črpalk in drugih naprav za pro izvodnjo toplote iz obno-
vljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter 
industriji (v nadaljevanju: ukrep F);

– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi ko-
tli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: 
ukrep J);

– programi izvajanja energetskih pregledov (v na-
daljevanju: ukrep P);

– programi informiranja in ozaveščanja (v nadalje-
vanju: ukrep R).

4. Upravičenci
Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem 

javnem razpisu lahko kandidirajo:
– občine,
– podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agencije, usta-

nove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge ver-
ske skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelj).

Vlagatelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogo-
je javnega razpisa in je investicija potrjena ter je z njim 
podpisana pogodba.

Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude 
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izva-

jati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet 
finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni 
bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izva-
janja storitev.

Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičen-
ci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so

objavljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Razpoložljiva sredstva: skupna višina sredstev 

za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so pred-
met tega javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR.

6. Višina sofinanciranja
Skupna višina nepovratne finančne spodbude 

v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne 
investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti 
upravičenih stroškov investicije, največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja,
– 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge 

sub jekte.
Višina nepovratne finančne spodbude, do katere 

je posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi 
meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Na tem jav-
nem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina 
sofinanciranja po pravilih, ki so določena v prejšnjem 
odstavku, ne bi dosegla vsaj 3.000,00 EUR.

7. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upra-

vičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi 
pogodbe o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi 
sklepa o odobritvi.

8. Postopek oddaje vlog
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti 

izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpol-
njuje druge zahteve določene v razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Vloga mora biti v celoti izdelana 
v slovenskem jeziku in oddana v zaprti ovojnici, ki mora 
biti označena na način, kot navedeno v razpisni doku-
mentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne 
bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer 
vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi najkasneje do zaključ-
ka tega javnega razpisa, na naslov sofinancerja: E 3, 
d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi 
osebno, bodisi priporočeno po pošti. Osebna dostava 
vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do 
petka med 8. in 14. uro, razen med prazniki.

Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci je 
dostopna na spletni strani, www.e3.si oziroma jo vlaga-
telj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila 
podanega na naslov elektronske pošte: marko.basa@
e3.si.

9. Obdobje upravičenosti stroškov
Rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa 

je do vključno 31. 12. 2013, sicer pravica do odobrene 
nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, 
da izvedbe ukrepa ni mogoče zaključiti v tem roku, 
se lahko izvajanje podaljša, za kar je vlagatelj dolžan 
podati pisno vlogo za sklenitev aneksa k pogodbi o so-
financiranju. Vlogo za podaljšanje izvajanja mora vla-
gatelj podati vsaj petnajst dni in ne več kot 60 dni pred 
iztekom roka izvedbe investicije. Izvajanje ukrepa, na 
podlagi sklenjenega ustreznega aneksa k pogodbi za 
sofinanciranje investicije lahko po tem razpisu traja 
največ do 30. 11. 2014.

10. Postopek obravnave vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo 

odpirale po zaporedju prejema, po kriteriju datum in 
ura. Datum prvega odpiranja je 13. september 2013, ob 
11. uri, nato pa vsak delovni dan do objave zaključka 
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javnega razpisa. Na posamezno odpiranje se uvrstijo 
vloge, ki bodo prispele na sedež podjetja en delovni 
dan pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele na naslov 
sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje od-
piranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem 
odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer 
bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval raz-
položljiva razpisana sredstva. Vloge bo odpirala komisija 
imenovana s strani sofinancerja.

Vlogam, ki se bodo uvrstile za odpiranje in bodo 
prejete istočasno, vendar jim sredstev ne bo mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih 
glede na upravičene stroške.

Za datum in uro vložitve vloge se šteje datum in ura 
oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in 
ura osebne vročitve v tajništvo na sedežu podjetja E 3, 
d.o.o.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na sede-
žu sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopol-
ne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali 
dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali 
ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev for-
malno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne 
smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg 
izvedenih ukrepov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje 
vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno 
uporabljajo tudi za odpiranje dopolnitev vlog.

Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upošteva-
nju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodeli-
tvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Zoper sklep 
o dodelitvi nepovratne finančne spodbude imajo vlaga-
telji pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema skle-
pa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena 
pravica do nepovratne finančne spodbude. Upraviče-
nim vlagateljem bo dodeljena pravica do nepovratne 
finančne spodbude s sklepom zakonitega zastopnika 
sofinancerja na predlog strokovne komisije. Vlagatelji, 
ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema 
sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, 
da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude.

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od nasle-
dnjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu 
RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 
29. 11. 2013, do 14. ure.

Razpisna dokumentacija se lahko naroči s pisnim 
zahtevkom, poslanim na naslov E 3, d.o.o., Erjavče-
va 24, 5000 Nova Gorica, ali na e-naslov: marko.basa@
e3.si, do objave zaključka javnega razpisa. Razpisna 
dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.
e3.si.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo preko 
e-maila: marko.basa@e3.si.

E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

 Ob-3579/13

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 

– počitniško stanovanje v Poreču -  
Republika Hrvaška

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zma-
ge 1, 1410 Zagorje ob Savi, tel. +386 3 565-50-40 ali 
+386 3 565-50-46, faks +386 3 566-46-16.

2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je počitniško stanovanje v Pore-

ču, Glagoljaška 18 a, naselje Finida v Republiki Hrva-
ški. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi vložek 
388 podvložek 2 (številka parcele 3358- enonadstropna 
zgradba v Poreču), kar v naravi predstavlja:

– stanovanje v prvem nadstropju in podstreš-
je zgradbe, površina 82.11 m2, oznaka C, ki zajema: 
hodnik, spalnica, kopalnica, dnevna soba s kuhinjo 
(39 m2)+ terasa (10,64 m2). Podstrešje v mansardi 
(32,11 m2) nima stojne višine. Zunanje stopnišče s pred-
prostorom znaša 11 m2, lastnik Zdravstveni dom Zagorje 
ob Savi, Republika Slovenija, 1410 Zagorje ob Savi, 
Cesta zmage 1, OIB 04304742596.

Stanovanje se nahaja v lepi okolici stanovanjskih 
hiš in je od morja oddaljeno približno 700 m. Za sta-
novanje se pridobiva uporabno dovoljenja na Upravni 
enoti Občine Poreč, Republika Hrvatska, za kar stroške 
nosi kupec.

3. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet 

prodaje in je opisana v 2. točki tega javnega razpisa, 
znaša 64.000,00 EUR. Cenitev je skladno z veljavno 
zakonodajo izvedla pooblaščena ocenjevalka vrednosti 
nepremičnin, vpisana v Register pri Slovenskem inšti-
tutu za revizijo. Ceno smo prilagodili razmeram, ki so 
trenutno na hrvaškem nepremičninskem trgu.

Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet ne-
premičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške 
v zvezi z prenosom lastništva v celoti plača kupec.

b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, 
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene, to je 6.400,00 EUR na transak-
cijski račun Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi št. 
IBAN: SI56 0134 2603 0925 151, SWIFT: BSLJSI2X, 
sklic na številko 00 20092013.

Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta 
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobre-
stno vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo 
sklenil prodajne pogodbe, bo varščino obdržal proda-
jalec.

4. Pogoji javnega razpisa:
Na razpisu lahko sodelujejo vsi, fizične in pravne 

osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine 
v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno po-
nudbo, ki obsega naslednje podatke in listine:

– ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke 
(ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, 
davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, šte-
vilko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za 
primer vračila varščine);

– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem 
razpisu;

– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavne-
ga osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni 
list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra 
(pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 45 dni;
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– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10 % izho-
diščne cene nepremičnine, to je 6.400,00 EUR;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi 
pogoji.

5. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika

Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele 
v razpisnem roku 15 dni v zapečateni ovojnici na naslov: 
Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1,1410 Zagorje 
ob Savi, Slovenija, z oznako »Ponudba za odkup poči-
tniškega stanovanja v Poreču – Ne odpiraj!«.

Razpisni rok prične teči z dne 9. 9. 2013 in se za-
ključi z dne 24. 9. 2013, ob 12. uri.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen 
naslov ponudnika. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 26. 9. 
2013, s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi stavbe Zdra-
vstveni dom Zagorje ob Savi. Odpiranje ponudb ne bo 
javno.

Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem 
razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Po-
nudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za 
prepozne. Prav tako komisija ne bo upoštevala nepo-
polnih ponudb.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upošte-
vane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje.

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upošte-
vane.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni najkasneje v roku 8 dni po izbiri. Ponudniku, 
ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina 
brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnej-
šega ponudnika.

Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija 
za izvedbo postopka prodaje nepremičnine oziroma ko-
misija za javna naročila v ZD Zagorje.

Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina 
ponujene kupnine. Pri enaki višini ponujene kupnine bo 
komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine, 
v 3 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja.

6. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati kupnino na transakcijski ra-

čun Zdravstvenega doma Zagorje, številka IBAN: SI56 
0134 2603 0925 151, SWIFT: BSLJSI2X, sklic na šte-
vilko 00 20092013, najkasneje v roku 8 dni od dneva 
sklenitve kupoprodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine na naveden način in v do-
ločenem roku po sklenitvi pogodbe, je bistveni element 
pravnega posla.

Če kupec ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodaj-
na pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino.

Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last 
in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev. 
Po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev bo s stra-
ni prodajalca izdano zemljiško knjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice navedene nepremičnine na kupca.

7. Drugi pogoji in pravila
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kuplje-

no.
Davek na promet nepremičnine ter ostale stroške 

v zvezi z zemljiško vknjižbo nosi kupec. Stroške notar-
skih storitev pa krijeta kupec in prodajalec v sorazmer-
nem delu.

Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogod-
bo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.

Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla.

8. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne 
informacije in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine 
ter ogledom lahko zainteresirani dobijo v Zdravstve-
nem domu Zagorje, kontaktna oseba Jožica Pavlič, tel. 
+386 3 565-50-40 ali mobilni tel. +386 31 352-384.

ZD Zagorje

Št. 235/2013 Ob-3516/13

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o le-
karniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1; 
v nadaljevanju ZLD) v zvezi z drugim odstavkom 2. čle-
na in prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr in 
40/12 – ZUJF) in Predhodnega soglasja Mestnega sve-
ta Mestne občine Maribor k pričetku postopka javnega 
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške 
dejavnosti v Mestni občini Maribor, na območju MČ Ko-
roška vrata, objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za podelitev koncesije  

za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Mestna občina Maribor, Ulica heroja 

Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje le-

karniške dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, 
s sedežem v MČ Koroška vrata.

3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: kon-
cesija se podeljuje za določen čas, to je za dobo 25 let. 
Koncesionar mora pričeti z izvajanjem lekarniške dejav-
nosti v roku enega leta po pravnomočnosti koncesijske 
odločbe. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju 
nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Prostore 
za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi konce-
sionar. Lekarniška dejavnost se bo opravljala v MČ 
Koroška vrata.

4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje 

za sklenitev delovnega razmerja,
– ima opravljen strokovni izpit,
– obvlada slovenski jezik,
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-

dano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti 
(potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev),

– magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil 
delo v lekarniški dejavnosti, mora imeti opravljen tudi 
ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa 
znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica,

– ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začet-
kom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo,

– ima zagotovljene vse pogoje, skladno z določili 
Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 39/06).

b) Drugi pogoji:
– prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja 

lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije,
– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet 

koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in 
normativov in v skladu z zastavljenim programom,

– lokacija lekarne v koncesiji mora biti v MČ Koro-
ška vrata,

– da bo zagotovil obratovanje lekarne najmanj 40 ur 
na teden, od tega ob sobotah najmanj 4 ure (odpiralni 
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čas lekarne mora biti prilagojen delovnemu času zdrav-
niške dejavnosti v Mestni občini Maribor),

– da ima zagotovljene ustrezne kadre,
– prijavitelj lahko nudi prebivalcem poleg osnovne 

lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skla-
dno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja.

5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo upora-

bljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:

– opravljanje drugih dejavnosti, 
poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu 
z 2. členom ZLD lahko opravlja lekarna do 20 točk

– obratovalni čas lekarne v Mestni 
občini Maribor do 20 točk

– večje število delovnih mest do 10 točk
– daljša delovna doba v lekarniški 

dejavnosti do 10 točk
– dodatna izobraževanja in 

izpopolnjevanja do 10 točk.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega prijavitelja.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 
je predmet razpisne dokumentacije.

6. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in 
obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo na Mestni občini Maribor, Ulica 
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, vložišče ali jo natisnejo 
s spletne strani Mestne občine Maribor – http://www.
maribor.si.

Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici predložiti na 
naslov: Mestna občina Maribor – vložišče, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Kon-
cesija za lekarno«.

Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključ-

no 7. 10. 2013, do 12. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku 

z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
7. Kontaktna oseba za dajanje informacij in poja-

snil: Liljana Zorko, v Sektorju za zdravstvo in socialno 
varstvo mestne uprave Mestne občine Maribor, e-mail: 
lilijana.zorko@maribor.si.

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 7. 10. 2013 ob 13. uri, v pro-

storih Mestne občine Maribor, soba št. 209. Odpiranju 
vlog lahko prisostvujejo le prijavitelji.

Koncedent bo koncesijo podelil po pridobitvi mne-
nja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva 
RS za zdravje.

Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pi-
sno obveščeni.

Mestna občina Maribor

Št. 440/2013 Ob-3517/13

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl 
US), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih 

projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2012), sprejetega Odloka o proračunu Ob-
čine Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2013 in 19/2013) in Programa kulture Občine 
Prevalje za leto 2013, Občina Prevalje objavlja

javni razpis
za izbor izvajalca kulturnega projekta  

»Sušnikovi dnevi 2013«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpi-

sa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi 
dnevi 2013«, ki se bo predvidoma odvijal v času od 7. 
do 20. novembra 2013 in se bo sofinanciral iz proračuna 
Občine Prevalje.

III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet 
javnega razpisa:

Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral 
kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2013«.

Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi 
dnevi 2013« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:

– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine 
Prevalje,

– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo 
našega rojaka dr. Franca Sušnika,

– da projekt ne more biti predmet programa redne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne 

dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubitelj-
ski, kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni 
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,

– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavi-

telj in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 

70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega pro-
jekta.

Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme 
niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva-

jalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto-
vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco 
o plačani članarini;

b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja 
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je 
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek-
te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje-
ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za 
kakovostno izvedbo projekta.

V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci 

izpolnjevati posebne pogoje, in sicer:
– da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih 

razpisih občine in je sofinanciran iz proračuna občine;
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– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo fi-
nančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sred-
stva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vre-
dnosti);

– da pri načrtovanju predstavitve projekta upošte-
vajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za 
realizacijo kulturnega projekta;

– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kul-
turnih projektov (organizacijo vsaj 5 podobnih prireditev 
v zadnjih petih letih).

Izvajalci projektov glede izpolnjevanja posebnih 
pogojev predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo 
podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov: pro-
jekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci 
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni 
na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih 
kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 5/2012).

Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko 
izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja do-
segel najmanj 50 % vseh možnih točk.

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kul-
turnega projekta

Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Su-
šnikovi dnevi 2013« so zagotovljena v sprejetem prora-
čunu občine za leto 2013 na postavki 43041849/412000 
Sušnikovi dnevi v višini 3.043 €.

Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2013. Do-
deljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta 
morajo biti porabljena v letu 2013.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušni-

kovi dnevi 2013« mora biti izdelana izključno na obraz-
cih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obraz-
ce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec 
pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka 
javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani, www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresi-
rani dobijo v času uradni ur na Občini Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, na tel. 02/824-61-21.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 

osebno v tajništvu občine ali po pošti najpozneje do 
30. 9. 2013 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 
Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne od-
piraj!« in z oznako: »Kulturni projekt Sušnikovi dnevi 
2013«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno pisarno 
Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izva-
jalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 2. 10. 2013, ob 

8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem kulturnega projekta bo ob-

čina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 
2013.

Občina Prevalje

Št. 26/2013 Ob-3518/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 
Velenje, Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Sklepa 
o ravnanju z nepremičnim premoženjem MOV v letu 
2013 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 9/2013) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

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

II. Predmet prodaje je nepremičnina, dvosobno sta-
novanje s pripadajočo kletjo št. 38, Jenkova 15, Velenje, 
ID stavbe št. 1202 (964-1202-38), parc. št. 2698, k.o. 
964 Velenje, v kvadraturi 46,46 m2, z izhodiščno ceno 
36.600,00 EUR.

Stanovanje je predmet prodaje s pripadajočim ze-
mljiščem, brez davka na promet nepremičnin in stroškov 
zemljiško knjižnega urejanja prenosa lastninske pravice.

III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno 

ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overi-

tve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine 
v zemljiško knjigo, plača kupec.

3. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-ku-
pljeno«.

4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opra-
vljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani 
ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, 
zapade vplačana varščina v korist prodajalca.

5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8. dni od da-
tuma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem 
roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim raz-
merjem za nedoločen čas.

7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugo-
dnejših ponudnikov, bo Komisija za razpolaganje, upra-
vljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo:
– pravne osebe s sedežem na območju Republike 

Slovenije ali druge države Evropske unije; sedež pravne 
osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi 
prodajalec;

– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije 
ali druge države članice Evropske unije; dokazilo o drža-
vljanstvu fizične osebe na osnovi pooblastila ponudnika 
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu.

Kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je po-
trebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.

2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za 
resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne vrednosti 
nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, 
št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na 
št. 28 76333-7141998-24072013, koda namena OTHR, 
in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponu-
dniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom 
se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega 
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne 
obrestuje.

V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

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

– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, 

da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 

ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izho-

diščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, 

da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da po-

nudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine in 
naziv banke ponudnika.

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

1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela najpozneje do 23. 9. 2013 do 12. ure na na-
slov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, 
z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za pro-
dajo nepremičnine – stanovanje Jenkova 15, Velenje«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo 
v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali 
jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.

2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar 
nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upra-
vljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje izločila in o tem obvestila ponudnika. 
Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavi-
ne ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako 
ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni 
sobi št. III/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine 
Velenje, dne 23. 9. 2013 ob 12.30. Predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju po-
nudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom 
ponudnika.

4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje 
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje. Komisija 
bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30. dni po 
odpiranju ponudb.

5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine 
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti po-
stopek do sklenitve pogodbe ustavi.

VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko 
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje 
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med 9. in 
12. uro, na tel. 03/896-16-74.

Mestna občina Velenje

Št. 13274 Ob-3519/13

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Maribor-
ska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v 
nadaljevanju: prodajalec) na podlagi 46. člena Uredbe 
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem držav in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 
140/06, 95/07, 55/09 – Odl.US, 38/10 – ZUKN) objavlja

razpis za javno zbiranje ponudb
za nakup 1.312 delnic družbe Nigrad,  

komunalno podjetje,d.d., Zagrebška cesta 30,  
2000 Maribor

1. Prodajalec objavlja razpis z namenom pridobitve 
ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo 
1.312 delnic družbe Nigrad d.d.

2. Predmet prodaje je paket 1.312 navadnih imen-
skih kosovnih delnic družbe Nigrad d.d. brez nomi-
nalnega zneska v nematerializirani obliki, kar predsta-
vlja 0,30 % izdanih delnic družbe.

Postopek prodaje delnic naložbe bo potekal v eni 
fazi, z najvišjo ceno kot edinim kriterijem izbora.

3. Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, 
podpisane s strani odgovorne osebe, ki morajo vse-
bovati: ceno za nakup 1.312 delnic (cena na delnico 
in zmnožek (cena/delnico x 1312), to je kupnina) in 
podatke o ponudniku (naziv, naslov, davčna in matična 
številka, TRR, odgovorna oseba).

4. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje ponudbe 
na naslov: Občina Sveta Trojica v Slovenskih gori-
cah, Komisija za vodenje postopka prodaje finančnega 
premoženja, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah. Rok za predložitev zavezujo-
čih ponudb je do 19. 9. 2013 do 12. ure, v izvirniku, 
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za Nigrad 
d.d. – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po roku 
za predložitev ponudb, bo komisija zavrgla in o tem 
obvestila ponudnika.

5. Komisija bo opravila izbor ponudnikov na podlagi 
kriterija za vrednotenje ponudb. Edini kriterij je najvišja 
ponujena cena.

6. Ob oddaji ponudbe so ponudbeniki zavezani 
plačati varščino v višini 1.000,00 EUR na transakcijski 
račun prodajalca: IBAN SI56 0140 4010 0020 461, sklic: 
00 751000. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina 
všteta v plačilo kupnine, ostalim pa brez obresti vrnjena 
najkasneje v 30 dneh od dneva izbora.

7. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove 
vse ponudnike ali pa samo nekatere, da dopolnijo po-
nudbe ali pogajanja. Prav tako lahko komisija brez ka-
kršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine 
postopek ali pogajanja s posameznim ponudnikom ali 
vsemi, ne da bi navedla razloge.

8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejšo ponudbo, ali s kate-
rimkoli drugim ponudnikom, je izključena oziroma lahko 
župan na predlog komisije ustavi začeti postopek do 
sklenitve pravnega posla.

9. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba naj-
kasneje v 30 dneh od dneva izbora. Če izbrani ponudnik 
ne podpiše pogodbe v roku, prodajalec zadrži njegovo 
varščino. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od dneva skle-
nitve pogodbe.

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije so: 
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Srečko Ale-
ksander Padovnik, tel. 02/729-50-20, e-pošta: direk-
tor@sv-trojica.si.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 Ob-3520/13

Občina Mokronog - Trebelno na podlagi pozitiv-
nega mnenja o skladnosti državne pomoči št. K-BE 
185-2241170-2008 z dne 6. 6. 2008 in v skladu 36. čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06), 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kme-
tijstva v Občini Mokronog - Trebelno za programsko ob-
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dobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/08), z dne 20. 6. 
2008 ter Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebel-
no za leto 2013 (Uradni list RS, št. 26/12, 20/13, 69/13), 
objavlja, da je ponovni javni razpis za dodeljevanje 
sredstev za programe na področju kmetijstva v Občini 
Mokronog - Trebelno, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala 
Občina Mokronog – Trebelno, objavljen na spletni strani 
občine: http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem 
časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna doku-
mentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom so na 
razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali v spreje-
mni pisarni Občine Mokronog - Trebelno. Rok za oddajo 
je do 11. 10. 2013.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na 
tel. 07/349-82-63, kontaktna oseba: Marijana Jereb ali 
prek elektronske pošte: marijana.jereb@mokronog-tre-
belno.si.

Občina Mokronog - Trebelno

 Ob-3521/13

Občina Mokronog – Trebelno na podlagi Pravil-
nika o štipendiranju v Občini Mokronog – Trebelno 
(Uradni list RS, št. 82/08, 99/11), in na podlagi Odloka 
o proračunu Občine Mokronog – Trebelno za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 26/12, 20/13, 69/13) objavlja, da je 
javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študen-
tom Občine Mokronog – Trebelno za šolsko oziroma 
študijsko leto 2013/2014 objavljen na spletni strani 
občine: http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokal-
nem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna 
dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom 
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali 
v sprejemni pisarni Občine Mokronog – Trebelno. Rok 
za oddajo je do 11. 10. 2013.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na 
tel. 07/349-82-66, kontaktna oseba: Mateja Vrabec ali 
prek elektronske pošte: mateja.vrabec@mokronog-tre-
belno.si.

Občina Mokronog – Trebelno

Št. 13152 Ob-3547/13

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 – popr., 41/07 – 
popr., 122/07 Odl. US: U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUJPS, 57/12) upoštevaje določila Pravilnika 
o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list 
RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 9. člena Odloka o po-
delitvi koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v Občini Apače (Uradne objave 
Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 50/2012), ob-
javlja Občina Apače

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje  

socialno varstvene storitve pomoč družini  
na domu v Občini Apače

1. Naziv in naslov naročnika: Občina Apače, Apače 
42b, 9253 Apače, tel. 02/569-85-50, faks: 02/569-85-51, 
e-pošta info@obcina-apace.si.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 
izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu v Občini Apače.

3. Vrsta storitve:
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo 

upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih 
primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucio-
nalno varstvo in vključuje:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;
– gospodinjsko pomoč;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve 330 ur.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdo-

bje 10 let in se lahko podaljša.
6. Predvideni začetek izvajanja: predvideni začetek 

izvajanja storitve s 1. 1. 2014.
7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– je pravna oseba registrirana v Republiki Sloveniji 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziro-
ma, 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 Slovenije registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov 
in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev),

– da ima izdelan podroben program dela za izva-
janje storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-

cesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Ob-
čine Apače.

9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: 
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje 
celotne Občine Apače.

10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje kon-
cesija

Uporabniki storitve so občani Občine Apače, ki 
imajo stalno prebivališče na območju Občine Apače in 
imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje 
v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali 
kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo 
ali zanjo nimajo možnosti. Do pomoči so upravičene 
občani, ki so:

– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali 
pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popol-
noma 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 na 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.

11. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zapo-
slene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije:

Obvezna
a) splošna dokazila

1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba 
registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije 
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za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane kon-
cesije,

2. izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da 
dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa upora-
bljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da 
se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Repu-
blike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
razpisane koncesije,

3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbor-
nice,

4. organizacijsko shemo s prikazanim številom 
in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi 
izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvi-
dno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionar-
ju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi 
zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izja-
vo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve 
zaposlil neposredne izvajalce storitve, ki so to delo do 
podelitve koncesije opravljali na območju Občine Apače 
pri zadnjem izvajalcu, v skladu s standardi, normativi ter 
veljavno zakonodajo,

5. projekcijo finančnega poslovanja za petletno 
obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Sloven-
skim računovodskim standardom 26 po različici I,

6. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepre-
mičnini po stanju iz zemljiško knjižnega vpisa s priloženo 
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali pro-
stora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo 
za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim 
rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti 
krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen 
čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki 
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je na-
jemodajalec država ali lokalna skupnost. Objekt mora 
izpolnjevati minimalne tehnične pogoje v skladu s Pra-
vilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialnovarstvenih storitev,

7. izjavo, da prevzame izvajalce programa,
8. izjavo o lastništvu vozil,
9. ponudbo cene z izračunom cene za socialno-

varstveno storitev, oblikovano po metodologiji za obliko-
vanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun 
cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu 
s poskusno določenimi normativi;

10. program dela izvajanja storitve,
11. bančno garancijo za resnost ponudbe,
12. izjavo, da prevzame uporabnike programa.

b) Finančna in poslovna dokazila:
1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 

3 let,
2. bonitetno informacijo AJPESa in sicer:
3. BON – 2 za gospodarske družbe, za pravne 

osebe javnega prava in zasebnega prava ali
4. BON – 1/SP za samostojne podjetnike,

5. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustre-
znosti,

6. izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta 
za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov 
za izvajanje storitve,

7. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvar-
nih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, 
da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih 
oziroma prostorih ne obstajajo,

8. izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
13. Rok za prijavo na javni razpis: prijava na javni 

razpis mora biti vložena najpozneje do 30. 9. 2013 na 
naslov »Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače«. Za 
pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila prejeta 
s strani ponudnika najpozneje do 30. 9. 2013 do 12. ure.

14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami:
– cena storitve na efektivno uro – do 70 točk;
– program dela – do 10 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca 

od območja Občine Apače – do 10 točk.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-

gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe 
odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave 
javnega razpisa: na podlagi izvedenega javnega razpisa 
podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku z upravno 
odločbo občinska uprava.

16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje in-
formacij je Janja Pintarič, višja svetovalka I za družbe-
ne dejavnosti, tel. 02/569-82-50, e-posta: info@obci-
na-apace.si.

17. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na sedežu naročnika in na spletni strani 
Občine Apače: www. obcina-apace.si.

18. Oprema vloge: ponudnik mora svojo vlogo na 
javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina 
Apače, Apače 42b, 9253 Apače« s pripisom »Prijava na 
javni razpis – Pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen 
naslov ponudnika.

19. Dopolnitev oddanih ponudb: ponudnik lahko 
svojo ponudbo spreminja do 30. 9. 2013 do 12. ure. Vse 
prejete dopolnitve po 30. 9. 2013 bo naročnik s skle-
pom zavrgel. Dopolnitev ponudbe mora biti predložena 
do roka in način, kot to velja za ponudbo in z dodatno 
oznako »Dopolnitev ponudbe«.

20. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 
1. 10. 2013 ob 8. uri, v sejni sobi občinske uprave Ob-
čine Apače. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko 
udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno 
izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. Komisija na 
odpiranju ponudb ugotavlja pravočasnost in pravilnost 
ponudbe ter ponujeno ceno. Nepravočasno prispelih 
vlog komisija ne odpira in jih zaprte vrne ponudniku.

Občina Apače
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Št. 4780-236/2009-46 Ob-3526/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana 
objavlja

preklic javne dražbe

za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljub ljana, 
parc. št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0), k.o. 1737 – Ta-
bor.

I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnine 
parc.št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0), travnik, v izmeri 
179 m2, k.o. 1737 – Tabor po izklicni ceni 44.500,00 EUR, 
razpisana na dan 10. 9. 2013 ob 12.30, v prostorih Me-
stne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana.

Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 69/13 z dne 23. 8. 2013, Ob-3390/13 in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana z dne 23. 8. 2013.

Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Mestne občine Ljub ljana: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

II. Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.
Mestna občina Ljub ljana

Št. 4780-236/2009-48 Ob-3581/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana 
objavlja

preklic javne dražbe

za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljub ljana, 
parc.št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0), k.o. 1739 – Zgor-
nja Šiška.

I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremični-
ne, parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0), njiva, v iz-
meri 219 m2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška po izklicni ceni 
32.850,00 EUR, razpisana na dan 10. 9. 2013 ob 12. uri, 
v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana.

Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 69/13 z dne 23. 8. 2013, Ob-3390/13 in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana z dne 23. 8. 2013.

Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Mestne občine Ljub ljana: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/

II. Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.
Mestna občina Ljub ljana

Št. 478-27/2007/35 Ob-3545/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljub ljana, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Javne dražbe
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ID znak k.o. št. parc št. stavbe Delež v lasti RS

588-2/1-0 588 Svečina 2/1
108
109
112

1/1

588-3/1-0 588 Svečina 3/1 / 1/1
588-6/0-0 588 Svečina 6 117 1/1
588-8/3-0 588 Svečina 8/3 / 1/1
588-8/5-0 588 Svečina 8/5 / 1/1

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet javne dražbe je prodaja nepremičnine 

z naslednjimi zemljiško knjižnimi podatki:

Predmet prodaje je graščina v Svečini na naslovu 
Svečina 1 v naselju Svečina, Občina Kungota, ki obse-
ga poslopje graščine (stavba št. 108) s pripadajočimi 
gospodarskimi objekti vinska klet (stavba št. 109), če-
belnjak – porušen (stavba št. 112), rastlinjak (stavba 
št. 117) in zemljiščem 20.036 m2.

Zemljiško knjižno stanje nepremičnin je urejeno. Kot 
lastnica nepremičnin je v deležu 1/1 v zemljiški knjigi 
pri vseh nepremičninah vpisana Republika Slovenija. 
Predmetne nepremičnine se ne uporabljajo oziroma niso 
zasedene in so bremen proste.

Občina Kungota ima na podlagi spletnega vpogle-
da v Prostorski informacijski sistem občin (http://www.
geoprostor.net/) za pretežni del navedenih nepremičnin 
po namenski rabi prostora opredeljeno »stavbno zemlji-
šče v ureditvenem območju za poselitev – ureditveno 
območje naselja«, medtem ko sta manjša dela parc. 
št. 3/1 in 6, k.o. 588 Svečina opredeljena kot “najboljše 
kmetijsko zemljišče”.

Izklicna cena: 500.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnini, ki ga plača kupec.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 5.000,00 EUR.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

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

– plača varščino za nepremičnino v višini 10 % iz-
klicne cene oziroma v višini 50.000,00 EUR in predloži 
potrdilo o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zasto-
pnik ali pooblaščenec;

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

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, sa-
mostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb;

– predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo instituci-
je v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor ta-
kega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno 
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samo-
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stojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potr-
dila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske 
pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti 
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

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

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne 
bodo mogli sodelovati.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
6. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplača-

ti varščino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini 
50.000,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 
18 33308 7141203 20130000, z navedbo namena naka-
zila: plačilo varščine – javna dražba Svečina.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi 
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni 
po zaključku javne dražbe.

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. 
Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili 
k javni dražbi, se varščina zadrži.

7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala dne 16. 9. 2013, na naslovu Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, in šport, Kotnikova 38, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi v 6. nadstropju, št. 614, s pričet-
kom ob 10. uri.

8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo 
in ogledom prostorov

Ogled predmeta prodaje oziroma javne dražbe je 
možen po predhodni najavi, in sicer najkasneje do dne 
12. 9. 2013.

Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in po-
drobnejše podatke v zvezi z izvedbo javne dražbe se 
obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport –Jožica Ložar, jozica.lozar@gov.si, 
tel. 01/478-25-27.

Nepremičnina bo prodana po načelu videno-ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

Javna dražba bo objavljena tudi na spletnih stra-
neh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpi-
si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/#c17524.

9. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil 

najvišjo ceno.
V roku 15 dni po zaključku javne dražbe bo z naju-

godnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj 
v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od 
nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati var-
ščino.

Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu 
nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški 
knjigi.

10. Način in rok plačila
Kupec je dolžan poravnati znesek kupnine v korist 

podračuna EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna 
RS, št.: 01100-6300109972, sklic 18 33308 7141203 
20130000, z navedbo namena nakazila: Nakup nepre-
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mičnine Graščina Svečina, v roku 8 dni po podpisu 
pogodbe.

Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Vse 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, 
vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

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

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 3502-0235/2013-1 Ob-3527/13

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Mestne občine Murska Sobota
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se 

nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone 
mesta Murska Sobota v k.o. 108- Nemčavci in sicer:

parc. št. 539/45 površine 18.091 m2 po izklicni ceni 325.638,00 EUR

parc. št. 539/60 površine 7.281 m2 po izklicni ceni 131.058,00 EUR

parc. št. 539/61 površine 7.280 m2 po izklicni ceni 131.040,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 22 %.
Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju 

zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono 
mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se 
namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje 
industrijsko-pro izvodne dejavnosti.

II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred 
začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje 
dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno števil-
ko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES 
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od iz-
klicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano 
na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota 
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za 
javno dražbo nepremičnin v SOIC«,

– notarsko overjeno izjavo, da bo na pridobljenem 
zemljišču zgradil objekt, ki bo izključno namenjen za 
opravljanje industrijsko-pro izvodne dejavnosti,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno 
je 2.000 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če 
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neu-
spešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni 
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo ce-
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lotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh 
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal 
varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogod-
be, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »vide-
no – kupljeno«.

7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komu-
nalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komu-
nalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.

8. Mestna občina Murska Sobota si na nepremič-
ninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je 
upravičena v roku petih let od sklenitve prodajne po-
godbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po 
enaki ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se 
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske 
pravice na kupca.

9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški po-
godbe in zemljiško knjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

10. Mestna občina Murska Sobota lahko na pod-
lagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske od-
govornosti.

11. Javna dražba bo v ponedeljek, 23. 9. 2013 ob 
12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. 
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13).

12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremič-
ninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba 
št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 3502-0236/2013-1 Ob-3528/13

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota 
za leto 2013,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Mestne občine Murska Sobota
I. Opis predmeta prodaje:
1. Stavbna zemljišča, parc. št. 3937/15, 3938/15 in 

3938/16, k.o. 105 – Murska Sobota, skupne površine 
5.999 m2, ki se prodajajo kot celota, za izklicno ceno 
377.937,00 EUR, brez 22 % DDV,

2. Stavbno zemljišče, parc. št. 1030/2, k.o. 105 – 
Murska Sobota, površine 1.323 m2, za izklicno ceno 
119.070,00 EUR, brez 22 % DDV,

3. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o. 105 – 
Murska Sobota, površine 523 m2, za izklicno ceno 
21.182,00, brez 22 % DDV,

4. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, k.o. 127- 
Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 16.110,00 EUR, 
brez 22 % DDV.

II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred 
začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje 
dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno števil-
ko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES 
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od iz-
klicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano 
na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota 
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za 
javno dražbo nepremičnin«,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno 
je 100,00 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če 
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neu-
spešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni 
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo ce-
lotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh 
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal 
varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogod-
be, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »vide-
no – kupljeno«.

7. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški po-
godbe in zemljiško knjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

8. Mestna občina Murska Sobota lahko na pod-
lagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske od-
govornosti.

9. Javna dražba bo v ponedeljek, 23. 9. 2013 ob 
13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. 
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13).

10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremič-
ninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba 
št. 23, ali po telefonu 02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 478-17/2013 Ob-3529/13

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

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

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

II. Predmet prodaje:
1. Nepremičnini s parc. št.:
– 1383/26, dvorišče, v izmeri 114 m2, k.o. 2175 – 

Jesenice,
– 1387/4, pašnik, v izmeri 168 m2, k.o. 2175 – Je-

senice.
Nepremičnini s parc. št. 1383/26 in s parc. 

št. 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice sta stavbni zemljišči, ki 
se nahajata na območju Senožeti, Jesenice – mikroloka-
cija za stanovanjsko-poslovno stavbo Cesta železarjev 
30A. Nepremičnina s parc. št. 1383/26, k.o. 2175 – Je-
senice v pretežnem delu leži v ravnini, nepremičnina 
s parc. št. 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice pa predstavlja 
neurejeno brežino. V skladu z veljavnimi prostorski-
mi akti Občine Jesenice predmetni nepremičnini ležita 
v območju J2/S14/2 – ZN, območje za stanovanja in 
spremljajoče dejavnosti, podrobna namenska raba: C – 
območje obstoječega stavbnega fonda. Nepremičnini 
s parc. št. 1383/26 in s parc. št. 1387/4, k.o. 2175 – Je-
senice se prodajata izključno skupaj.

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 nepremičnini:
– s parc. št. 1383/26, k.o. Jesenice znaša 

2.166,00 EUR,
– s parc. št. 1387/4, k.o. Jesenice zna-

ša 672,00 EUR,
skupaj znaša 2.838,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj 

za 20,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino 

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

VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba 
bo potekala dne 25. 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 nepremičnini s parc. št. 1383/26 
in 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice v višini 283,80 EUR 
(10 % izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, 
odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, 
sklic 18 75400-7221002-47817013 s pripisom »varščina 
za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 
1387/4, 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. Nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 1387/4, k.o. 

2175 – Jesenice se prodaja po načelu videno-kupljeno. 
Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklica-
ne cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska 

overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiško knjižne 
realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, pre-
slikava listine, 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 navedenem roku, iz razlogov, ki so 
na strani dražitelja, prodajalec 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 
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 
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veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more 
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Obči-

ne 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 države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe) 
in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in spremembe).

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

premičnin lahko pokličete na tel. 04/586-92-80, in sicer 
v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 
24. 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

 Ob-3541/13

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, na 
podlagi 32. in 34. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
(Uradni list RS, št. 33/10) ter na podlagi 20. in 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) 
objavlja

javno dražbo,

ki bo v četrtek, 26. septembra 2013 ob 13.30, v pro-
storih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Koper, Nazorjev trg 5, Koper.

Predmet prodaje:
1. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu 

Koper, Čevljarska ulica 34, v izmeri 18,92 m2, stoječa 
na parceli št. 690/3, k.o. Koper, ID znak 2605-1270-5, 
za izklicno ceno 16.124,00 EUR.

2. Nepremičnina, v naravi vrstna hiša na naslo-
vu Koper, Ulica II. Prekomorske brigade 36B, v izmeri 
120 m2, stoječa na parceli št. 508/51, k.o. Semedela, ID 
znak 2606-508/51-0, za izklicno ceno 178.589,00 EUR.

3. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu 
Koper, Župančičeva ulica 33, v izmeri 68,62 m2, sto-
ječa na parceli št. 977, k.o. Koper, za izklicno ceno 
75.366,00 EUR.

Vse navedene nepremičnine so nezasedene.
Davek na promet nepremičnin, stroški notarskih 

storitev in stroški zemljiško knjižnega vpisa niso vključeni 
v ceno in jih poravna kupec.

Zemljiško knjižno stanje nepremičnin pod zapore-
dno št. 3 ni urejeno in ga je dolžan urediti kupec na 
svoje stroške.

Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 
1.000 EUR.

Razpisni pogoji so naslednji:
1. Dražitelj mora do vključno 24. 9. 2013 vplačati 

varščino v višini 20 % od izklicne cene na TRR SI56 

01250-6000000239 – JSS MOK, z obveznim sklicem 
na številko 00 20100000.

2. Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične ose-
be iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež 
oziroma državljanstvo v eni od držav članic EU.

3. Dražitelj mora na dražbi predložiti fotokopije na-
slednjih dokumentov in originale na vpogled:

– potrdilo o plačani varščini in številko transakcij-
skega računa z navedbo banke za primer vračila var-
ščine,

– veljavni osebni dokument in davčno številko, v pri-
meru prijave fizične osebe oziroma priglasitveni list star 
največ tri mesece, če se prijavi samostojni podjetnik,

– izpisek iz sodnega registra, star največ tri mesece 
in ID štev. za DDV v primeru prijave pravne osebe,

– EMŠO oziroma matično številko in telefonsko šte-
vilko,

– morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno 
pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni 
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po oddaji 
navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane 
nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe.

4. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupni-
no. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno 
povrnjeno varščino najkasneje v 15. dneh po izvedeni 
javni dražbi.

5. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in 
kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem 
kasnejših reklamacij.

6. Javna dražba bo ustna. Na dražbi uspe dražitelj, 
ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi Komisija za razpo-
laganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK.

7. Kolikor dražitelj, ki je nepremičnino izlicitiral, ne 
sklene oziroma odstopi od sklenitve pogodbe, si pro-
dajalec pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim 
najugodnejšim dražiteljem.

8. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasne-
je v 30. dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena 
v tem roku po krivdi kupca, zapade ostanek varščine 
v korist lastnika.

9. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo kupoprodaj-
ne pogodbe do JSS MOK odprtih nobenih obveznosti.

10. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 15. 
dneh od sklenitve pogodbe.

11. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu ce-
lotne kupnine.

12. Vknjižba nepremičnin pod zaporedno številko 1 
in 2 je možna na podlagi izdanega zemljiško knjižnega 
dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupni-
ne in ostalih stroškov. Za nepremičnini pod zaporedno 
št. 3 bo zemljiško knjižno dovolilo izdano ob ureditvi 
zemljiško knjižnega stanja s strani kupca.

13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla 
ustavi postopek prodaje brez obrazložitve in odškodnin-
ske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino 
brez obresti.

14. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani do-
bijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjske-
ga sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po telefonu 6646-421 ali 
na spletnih straneh JSS MOK, www.jss-mok.si.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper
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Št. 8/13 Ob-3525/13

Na podlagi 16., 25. in 31. člena Statuta Zavoda 
Vzajemnost ter sklepa sveta zavoda z dne 23. 5. 2013, 
objavljamo razpis za delovno mesto

direktorja zavoda in odgovornega urednika re-
vije Vzajemnost (funkciji sta združeni).

Kandidat(ka) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– 7. stopnja praviloma družboslovne izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj iz poslovodstva 

v praviloma časopisni in založniški dejavnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v novinarstvu in 

urejanju časopisa,
– poznavanje bistvenih področij, ki jih opredeljuje 

temeljna vsebinska zasnova revije,
– znanje angleškega jezika,
– da mu(ji) ni bila izrečena prepoved opravljanja 

poklica, dejavnosti in javnega nastopanja.
Kandidat(ka) mora k prijavi predložiti tudi program 

dela zavoda za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati(tke) naj vlogo z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev in programom dela pošljejo priporočeno po 
pošti najkasneje 13. septembra na naslov: Zavod Vza-
jemnost, Dunajska cesta 109, 1000 Ljub ljana s pripisom 
na kuverti: »Za razpis«.

Kandidati(tke) bomo o izbiri obvestili v roku 30 dni 
po objavi razpisa.

Razpisna komisija sveta Zavoda Vzajemnost

Št. 9000-2/2010 Ob-3553/13

Svet Centra za socialno delo Ljutomer, na podlagi 
sklepa 3. korespondenčne seje Sveta CSD Ljutomer, 
z dne 2. 9. 2013, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Ljutomer.

Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 
Odl. US: U-1-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-1-34/98, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP9, 56. in 57. člena Zakona 

o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 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 – ZUJPS ter 
28. člena Statuta Centra za socialno delo Ljutomer, lahko 
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, dolo-
čenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobraz-
bo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,

– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstve-

nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

ali:
– da ima višjo strokovno izobrazbo skladno 

z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na 

vodilnih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstve-

nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 

o izpolnjevanju pogojev življenjepisom in vizijo razvoja 
CSD, v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo 
Ljutomer, Rajh Nade ulica 2 A, 9240 Ljutomer, z oznako 
»Za razpis«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni 
kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva 
poteka razpisa.

Svet Centra za socialno delo Ljutomer

Razpisi delovnih mest
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Št. 110-119/2013 Ob-3578/13

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona 
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13) Mini-
strstvo za pravosodje objavlja

javni poziv

sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega so-
dnika na delo na Ministrstvo za pravosodje. Sodnik bo 
dodeljen za vodenje službe za nadzor organizacije po-
slovanja sodišč.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 06/2013 Ob-3530/13

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Eva Golob, rojena 15. 8. 

1980 v Slovenj Gradcu, z dnem 17. 7. 2013 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14 
(zaposlena v Odvetniški pisarni Kos, Štumpfl in par-
tnerji, d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Urška Golob, rojena 4. 9. 
1984 v Ljub ljani, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Hrvatski trg 3 (zaposlena pri odvetniku Bo-
janu Župevcu).

Obveščamo vas, da se Vanja Janžekovič, rojena 
23. 3. 1983 na Ptuju, z dnem 16. 7. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na 
Ptuju, Mestni trg 4.

Obveščamo vas, da se Mojca Jesenek, rojena 
17. 8. 1984 v Celju, z dnem 18. 7. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Kersnikova ulica 12 (zaposlena pri odvetniku 
Blažu Žibretu).

Obveščamo vas, da se Ines Ocepek Koprivc, rojena 
5. 6. 1979 v Celju, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Šentjurju, Cesta Valentina Orožna 8 (zaposlena v Od-
vetniški družbi Gregorovič – Pungartnik, o.p.-d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Petra Smolnikar, rojena 
5. 9. 1983 v Kranju, z dnem 20. 6. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tomšičeva 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Schönherr – podružnica v Sloveniji).

Obveščamo vas, da se Katja Višnjevec, rojena 
21. 1. 1982 v Kopru, z dnem 17. 7. 2013 vpiše v imenik 

odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Šestova ulica 2 (zaposlena pri Avbreht, Zajc 
in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Blaž Bolcar, rojen 12. 1. 
1980 v Šempetru pri Gorici, z dnem 17. 7. 2013 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Solkanu, Cesta IX. korpusa 46 (zaposlen pri 
odvetnici Nadi Bolcar).

Obveščamo vas, da se Blaž Ivančič, rojen 24. 12. 
1983 v Ljub ljani, z dnem 20. 6. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Slovenska cesta 56 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Fašun, Melihen, Milač, Strojan o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Uroš Križanec, rojen 21. 3. 
1982 v Ljub ljani, z dnem 9. 7. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dalmatinova 2 (zaposlen v Odvetniški družbi 
Križanec & Potočnik o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Jaka Ločniškar, rojen 28. 7. 
1983 v Kranju, z dnem 9. 7. 2013 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Grosu-
pljem, Taborska cesta 13 (zaposlen v Odvetniški družbi 
Čeferin, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se dr. Janko Tischler jun., rojen 
2. 4. 1958 v Celovcu, z dnem 9. 7. 2013 vpiše v ime-
nik tujih odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije po 
34. členu Zakona o odvetništvu, s pisarno na naslovu 
Delavska ulica 1/V, 4270 Jesenice.

Dr. Janko Tischler jun. opravlja svojo dejavnost pod 
poklicnim nazivom odvetnik.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Gorazd Pipan, odvetnik iz 

Sevnice, Naselje heroja Maroka 17, z dnem 8. 6. 2013 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, zaradi smrti.

Prevzemnica odvetniške pisarne odvetnika Goraz-
da Pipana je Albina Krulc, odvetnica iz Sevnice, Naselje 
heroja Maroka 17.

Obveščamo vas, da se Natalija Drožina, odvetnica 
iz Portoroža, Obala 114, z dnem 13. 6. 2013 izbriše iz 
imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije, iz 
razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona 
o odvetništvu v zvezi z 2. točko prvega odstavka 25. čle-
na Zakona o odvetništvu.

Za prevzemnika odvetniške pisarne Natalije Dro-
žina, odvetnice iz Portoroža, Obala 114, je bil določen 
odvetnik Jani Soršak, Poljanski nasip 8, 1000 Ljub ljana 
(družbenik Odvetniške pisarne Soršak, družbe za opra-
vljanje odvetniškega poklica d.o.o., Poljanski nasip 8, 
1000 Ljub ljana).

Obveščamo vas, da se Mirjana Dmitrović, odvetni-
ca iz Kopra, Vojkovo nabrežje 23 (zaposlena v Odve-
tniški pisarni Cek d.o.o.), z dnem 15. 7. 2013 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Obveščamo vas, da se Božo Vrtačnik, odvetnik iz 
Ljub ljane, Frankopanska 18, z dnem 15. 8. 2013 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
zaradi smrti.

Prevzemnika odvetniške pisarne odvetnika Boža 
Vrtačnika sta Lučka Perme, odvetnica iz Ljub ljane, Fran-

Druge objave
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kopanska 18 in Boris Pertovt, odvetnik iz Ljub ljane, 
Frankopanska 18.

Janez Vrviščar, odvetnik iz Kamnika, Japljeva 4, 
se je z dnem 30. 4. 2012 izbrisal iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve, za 
prevzemnika njegove pisarne pa je bil določen odvetnik 
Mihael Šuštar, odvetnik iz Ljub ljane, Trubarjeva 24.

Obveščamo vas, da je odločba št. 302/2012 z dne 
12. 4. 2012 v drugi točki, v kateri je bil za prevzemnika 
odvetniške pisarne Janeza Vrviščarja določen odvetnik 
Mihael Šuštar, razveljavljena.

Nova prevzemnica poslov odvetniške pisarne odve-
tnika Janeza Vrviščarja je Aleksandra Cvikl, odvetnica 
iz Odvetniške družbe Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o., 
Vodnikova cesta 172, Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se mag. Aleksandra Cvikl, od-
vetnica iz Ljub ljane, Vodnikova cesta 172 (zaposlena 
v Odvetniški družbi Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o.), 
z dnem 25. 8. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opra-
vljanju odvetniškega poklica.

Janez Vrviščar, odvetnik iz Kamnika, Japljeva 4, 
se je z dnem 30. 4. 2012 izbrisal iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Za prevzemnika njegove pisarne je bil z odločbo 
opr. št. 302/2012 z dne 12. 4. 2012 v drugi točki do-
ločen Mihael Šuštar, odvetnik iz Ljub ljane, Trubarjeva 
24. Druga točka citirane odločbe je bila z odločbo opr. 
št. 302/2012 z dne 9. 7. 2013 razveljavljena, za prevze-
mnico odvetniške pisarne Janeza Vrviščarja pa je bila 
določena odvetnica mag. Aleksandra Cvikl iz Odve-
tniške družbe Vidovič&Partnerji o.p., d.o.o., Vodnikova 
cesta 172, Ljub ljana.

Nadalje vas obveščamo, da je bila z odločbo opr. 
št. 302/2012 z dne 19. 8. 2013, razveljavljena druga 
točka odločbe opr. št. 302/2012 z dne 9. 7. 2013, v ka-
teri je bila za prevzemnico odvetniške pisarne Janeza 
Vrviščarja, določena odvetnica mag. Aleksandra Cvikl.

Nova prevzemnica odvetniške pisarne odvetnika 
Janeza Vrviščarja je mag. Nataša Vidovič Plantan, odve-
tnica iz Odvetniške družbe Vidovič&Partnerji o.p., d.o.o., 
Vodnikova cesta 172, Ljub ljana.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da je Igor Marinšek, odvetnik iz 

Maribora, z dnem 1. 7. 2013 preselil sedež pisarne z na-
slova Ulica Vita Kraigherja 1 a, Maribor, na novi naslov: 
Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, tel. 02/620-78-60 in 
02/620-78-61, faks: 02/620-78-62.

Obveščamo vas, da Odvetniška pisarna Hacin Köl-
ner, d.o.o. z dnem 3. 7. 2013 preseli sedež pisarne z na-
slova Čufarjeva ulica 3, Ljub ljana, na novi naslov: Pod 
javorji 6, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1218 Komen-
da, GSM: 031/347-989, e-pošta: info@moj-odvetnik.si in 
irena.hacin.kolner@moj –odvetnik.si.

Obveščamo vas, da Jurij Kutnjak, odvetnik iz Ma-
ribora, z dnem 8. 7. 2013 preseli sedež pisarne z na-
slova Partizanska cesta 32, Maribor, na novi naslov: 
Cankarjeva ulica 16, 2000 Maribor, tel. 02/252-37-80, 
faks: 02/251-05-93.

Obveščamo vas, da Barbara Kolenko, odvetnica 
iz Ljub ljane, z dnem 15. 7. 2013 preseli sedež pisar-
ne z naslova Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljub ljana, na 
novi naslov: Partizanska cesta 23, 2000 Maribor, GSM: 
051/603-755, e-pošta: barbara.kolenko@odvetnica-ko-
lenko.si.

Obveščamo vas, da Rok Pelko, odvetnik 
iz Celja, z dnem 26. 7. 2013 preseli sedež pisarne 

z naslova Lava 11, Celje, na novi naslov: Razlagova 
ulica 9, 3000 Celje, tel. 03/422-41-41, 03/422-41-44, 
faks: 03/422-41-08, GSM: 051/343-632, e-pošta: tajni-
stvo@odvetnik-pelko.si.

Obveščamo vas, da Anja Kovač, odvetnica iz 
Celja (zaposlena pri odvetniku Roku Pelku), z dnem 
26. 7. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Lava 11, 
Celje, na novi naslov: Razlagova ulica 9, 3000 Celje, 
tel. 03/422-41-41, 03/422-41-44, faks: 03/422-41-08, 
e-pošta: anja.kovac@odvetnik-pelko.si.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da Nina Cek Perhavec, rojena 

15. 9. 1982 v Šempetru pri Gorici, odvetnica iz Kopra, 
Ulica ob parku 2, z dnem 15. 7. 2013 preneha opravljati 
odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi 
Matoz o.p., d.o.o., Koper.

Odvetnica Nina Cek Perhavec z dnem 16. 7. 2013 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna od-
vetnica na naslovu: Ulica 15. maja 24, 6000 Koper, 
tel. 05/630-81-21, GSM: 031/334-295.

Obveščamo vas:
1. da se na podlagi izpiska iz matičnega registra 

o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Maribor z dne 
21. 5. 2011 spremeni priimek odvetnice Vanje Jelen iz 
Grosupljega, Taborska cesta 13 (zaposlena v Odvetniški 
družbi Čeferin o.p., d.o.o.), v: Vanja Jelen Polanc.

2. da je odvetnici Vanji Jelen Polanc z dnem 18. 6. 
2013 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi 
Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje in se 
je z dnem 19. 6. 2013 zaposlila pri odvetnici Maji Vogrin, 
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

Obveščamo vas, da Vanja Jelen Polanc, rojena 
25. 6. 1978 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, Ulica 
Vita Kraigherja 5, z dnem 15. 7. 2013 preneha opra-
vljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici 
Maji Vogrin.

Odvetnica Vanja Jelen Polanc z dnem 16. 7. 2013 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odve-
tnica na naslovu: Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, 
tel. 02/621-78-54, faks: 02/621-78-55.

Obveščamo vas, da je Damijan Gregorc, rojen 
16. 3. 1972 v Kranju, odvetnik iz Ljub ljane, Barjanska 
cesta 3, z dnem 30. 6. 2013 prenehal opravljati odvetni-
štvo v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Miro Senica 
in odvetniki, d.o.o., Ljub ljana.

Odvetnik Damijan Gregorc z dnem 1. 7. 2013 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/252-80-00, faks: 01/252-80-80.

Obveščamo vas, da sta odvetnika Slavko Pukšič 
in Peter Pavlič, oba iz Ljub ljane, Dalmatinova ulica 2 
z dnem 30. 6. 2013 ukinila Civilno odvetniško družbo, 
Ljub ljana, Dalmatinova ulica 2.

Odvetnik Slavko Pukšič in odvetnik Peter Pavlič 
z dnem 1. 7. 2013 nadaljujeta odvetniško dejavnost kot 
samostojna odvetnika na istem naslovu: Dalmatinova 
ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da odvetnik Niko Praznik, družbe-
nik Odvetniške pisarne Cmok & Praznik, o.p. – d.o.o., 
Celje, z dnem 29. 7. 2013 izstopi iz Odvetniške pisarne 
Cmok & Praznik, o.p. – d.o.o., ki je bila ustanovljena 
s preoblikovanjem iz družbe Odvetniška pisarna Cmok 
& Praznik o.p., d.n.o., Celje.

Odvetnik Niko Praznik z dnem 30. 7. 2013 prič-
ne s samostojnim odvetništvom na naslovu: Gle-
dališka ulica 2, 3000 Celje, tel. 03/426-70-00, faks: 
03/426-70-01, e-pošta: niko@cmok-praznik-op.si.

Obveščamo vas, da Monika Marinčič, rojena 29. 6. 
1977 v Ljub ljani, odvetnica iz Grosupljega, Taborska 
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cesta 13, z dnem 31. 8. 2013 preneha opravljati odvetni-
štvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin 
o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.

Odvetnica Monika Marinčič z dnem 1. 9. 2013 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na naslovu: Majorja Lavriča 12, 1000 Ljub ljana, GSM: 
041/313-757, e-pošta: marincic.monika@gmail.com.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Kranj z dne 17. 8. 2013 spremeni priimek odvetnice 
Janje Gaber iz Ljub ljane, Resljeva cesta 25 (zaposlena 
pri odvetniku Petru Meletu), v: Janja Kaluža.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Ljub ljana z dne 2. 8. 2013 spremeni priimek odvetnice 
Branke Španić iz Ljub ljane, Tavčarjeva 6 (zaposlena 
v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.n.o.-o.p.) v: Bran-
ka Sedmak.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Izola z dne 6. 7. 2013 spremeni priimek odvetnice Tjaše 
Prvulovič iz Kranja, Cesta Staneta Žagarja 27 (zaposle-
na v Odvetniški pisarni Csipö in Kozamernik d.o.o.), v: 
Tjaša Čarman.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Odvetniška pisarna Sergej Šuštar d.o.o., Pražakova 
ulica 10, 1000 Ljub ljana spremenjena in sicer se spre-
menjena firma glasi: Odvetniška pisarna Šuštar in Zorić 
d.o.o., Pražakova ulica 10, 1000 Ljub ljana.

V. Družbe
Obveščamo vas, da sta odvetnika Slavko Pukšič 

in Peter Pavlič, oba iz Ljub ljane, Dalmatinova ulica 2 
z dnem 30. 6. 2013 ukinila Civilno odvetniško družbo, 
Ljub ljana, Dalmatinova ulica 2.

Obveščamo vas, da z dnem 10. 7. 2013 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Dragutina Mikše iz 
Celja, Gledališki trg 2, glede na to, da je pričela poslo-
vati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Mikša d.o.o., 
Gledališki trg 2, 3000 Celje.

Odvetnik Dragutin Mikša z dnem 11. 7. 2013 nada-
ljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Mikša d.o.o., 
Gledališki trg 2, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da z dnem 15. 7. 2013 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Marka Zamana iz 
Ljub ljane, Župančičeva ulica 8, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Zaman 
d.o.o., Župančičeva ulica 8, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Marko Zaman z dnem 16. 7. 2013 nada-
ljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Zaman d.o.o., 
Župančičeva ulica 8, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da z dnem 18. 7. 2013 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Dušana Kecmana iz 
Ljub ljane, Vurnikova ulica 2, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Dušan 
Kecman d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Dušan Kecman z dnem 19. 7. 2013 na-
daljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Dušan Ke-
cman d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da odvetnik Andrej Brezavšček, 
roj. 17. 5. 1983 v Kranju, z dnem 31. 7. 2013 preneha 
opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri Zoranu 
Korenčanu, odvetniku iz Ljub ljane, Komenskega 36, 
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: 
Odvetniška družba Brezavšček o.p., d.o.o., Komenske-
ga ulica 36, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Andrej Brezavšček z dnem 1. 8. 2013 na-
daljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Brezavšček 
o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da odvetniku Mitji Kocmutu 
z dnem 9. 8. 2013 preneha delovno razmerje v Odve-
tniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., 
d.o.o., Tivolska 48, Ljub ljana, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Kocmut 
o.p., d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Mitja Kocmut z dnem 10. 8. 2013 nada-
ljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Kocmut o.p., 
d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljub ljana.

Odvetniška zbornica Slovenije

 Ob-3522/13

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na pod-
lagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Pivka 
za leto 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Kompleks stavbnih zemljišč v vasi Klenik: ne-

premičnine s parc. št. 2098/1, travnik, v izmeri 4482 m2 
(ID znak 2502-2098/1-0), 2100/3, travnik, v izmeri 
2093 m2 (ID znak 2502-2100/3-0), 2100/12, travnik, 
v izmeri 308 m2 (ID znak 2502-2100/12-0), 2178, travnik, 
v izmeri 126 m2 (ID znak 2502-2178/0-0), 2179, travnik, 
v izmeri 435 m2 (ID znak 2502-2179/0-0), 2180, travnik, 
v izmeri 504 m2 (ID znak 2502-2180/0-0), 2181, travnik, 
v izmeri 726 m2 (ID znak 2502-2181/0-0), 2189/3, travnik, 
v izmeri 42 m2 (ID znak 2502-2189/3-0), 2190/1, travnik, 
v izmeri 301 m2 (ID znak 2502-2190/1-0), 2190/3, trav-
nik, v izmeri 44 m2 (ID znak 2502-2190/3-0) in 2191/1, 
njiva, v izmeri 303 m2 (ID znak 2502-2191/1-0). Kom-
pleks meri 9.364 m2.

Nepremičnine se prodajajo v kompletu in nakup 
posamezne nepremičnine ni možen.

Izklicna cena je 543.112,00 EUR. Znesek ne vse-
buje DDV, ki ga je dolžan plačati kupec.

Nepremičnine se nahajajo v vasi Klenik, ki je od 
naselja Pivka oddaljena cca 2 km. Zemljišča se nahajajo 
na začetku vasi in predstavljajo zaokrožen kompleks za 
izgradnjo stanovanjskih stavb. Po občinskem prostor-
skem načrtu so opredeljena kot stavbna zemljišča-ob-
močja stanovanj. Za nadaljnje urejanje območja se pred-
videva sprejem Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN), s katerim se bo predvidel tudi dostop do 
nepremičnin, ki so predmet razpisa. V neposredni bližini 
kompleksa je vsa komunalna oprema (kategorizirana 
javna cesta, vodovodno in telefonsko omrežje, javna 
razsvetljava, elektrovod, v gradnji je odprto širokopa-
sovno omrežje).

3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – ku-
pljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini 
kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v sta-
nju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot 
jih je imel lastnik.

4. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudni-
kom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če iz-
brani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, 
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lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe naj-
več za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani 
ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino.

5. Prodajalec nosi stroške notarske overitve te po-
godbe ter stroške sestave pogodbe.

Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe na ime 
kupca, nosi kupec.

6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano 
varščino) je 30 dni po podpisu prodajne pogodbe oziro-
ma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec 
je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepre-
mičnin po ponujeni ceni. Na to ceno je dolžan plačati tudi 
22 % DDV. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, 
je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiško knjižno 
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca izda 
Občina Pivka po prejemu celotne kupnine.

7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene (54.311,20 EUR). Varščino se nakaže na pod-
račun Občine Pivka, številka: 01100-0100009167, od-
prtega pri Banki Slovenije z navedbo: »Plačilo varščine 
za javni razpis nepremičnine Klenik«. Vplačana varščina 
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od 
dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. 
Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene pro-
dajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, 
organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino.

8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje ele-
mente:

– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo 
v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, ma-
tično številko;

– pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, 
davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega 
zastopnika ter podpisnika pogodbe;

– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto 
od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samo-
stojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega re-
gistra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega 
osebnega dokumenta;

– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti 
nižja od izklicne cene;

– pisno izjavo ponudnika o sprejemu objavljenih 
pogojev;

– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10 % izklicne 
cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv 
banke za primer vračila varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni po 
preteku roka za odpiranje ponudb.

10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v za-
prti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 23. 9. 2013 do 
15. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb-nepre-
mičnine Klenik - Ne odpiraj«.

11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje 
ponudb bo v torek, 24. 9. 2013 ob 12.30, v prostorih 
Občine Pivka. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni 
pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom 
javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno poobla-
stilo zakonitega zastopnika za sodelovanje pri javnem 
odpiranju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni 
dokument.

Ponudniki-fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem odpiranju ponudb pa morajo pred začetkom javne-
ga odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasna ponud-
ba), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo 
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upošteva-
ne. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb 
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor 
ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev (pet dni 
od prejema poziva za dopolnitev), ne bo popolna, je 
prodajalec ne bo upošteval.

12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor naju-
godnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Izbran 
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in 
ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne 
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe 
(enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), 
bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo ceno.

13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obve-
znost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki 
ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.

Organizator javnega zbiranja ponudb lahko brez ka-
kršnekoli odškodninske odgovornosti postopek prodaje 
prekine oziroma ustavi do sklenitve pravnega posla, ne 
da bi za to navedel razloge, pri čemer se ponudnikom 
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni usta-
vitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

14. Ogled nepremičnin in informacije: vse doda-
tne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnej-
še podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na 
tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Emanuela Lenar-
čič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Bese-
dilo javnega razpisa je objavljeno tudi na internetnem 
naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

 Ob-3523/13

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, ob-
javlja, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem za leto 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Poslovni prostor (oziroma del poslovnega pro-

stora), v izmeri 33 m2, lociran v desnem pritličnem delu 
Krpanovega doma, Prečna ulica 1, v Pivki (neposredno 
ob poslovnem prostoru pošte).

Izhodiščna cena: 34.650,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – 

kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremič-
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nini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine 
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 25 dni po sklenitvi prodajne pogodbe 
je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 
25 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine,

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo 
na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno torka, 24. 9. 
2013 do 14. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne 
bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine – PP« na naslov Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije z navedbo: 
»plačilo varščine – nakup nepremičnine – PP«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži vplačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v četrtek, 26. 9. 2013 ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-

rega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem 
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zaintere-
siranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb, bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 478-002/2013-01 Ob-3524/13

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri 
Ptuju, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Letnim načr-
tom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem za leto 2013 in dopolnitvami, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju  

poslovno logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Ob-

čina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki 

jo imenuje predstojnik občine.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premo-

ženja Občine Videm.
3. Opis predmeta prodaje
Parcele na območju poslovno logistične cone Vi-

dem so razdeljene na posamezne enote, ki jih je mogo-
če združiti za potrebe opravljanja dejavnosti.

Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC 328241 
Ptuj – Tržec in niso komunalno opremljene. Komunalno 
opremo bo zgradila prodajalka. V ceno ni zajet komu-
nalni prispevek. Prodajajo se naslednje nepremičnine:

a) parc.št. 311/25 neplodno, v izmeri 2107 m2,
b) parc.št. 311/26 neplodno, v izmeri 2019 m2,
c) parc.št. 311/27 neplodno, v izmeri 2072 m2,
d) parc.št. 310/5 neplodno, v izmeri 148 m2,
e) parc.št. 310/6 neplodno, v izmeri 127 m2.
Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana za območje Občine Videm – spremembe in dopol-
nitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2009) 
je razvidno, da se vse parcele nahajajo v območju P18-
-M1, ki je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladišč-
nim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti 
pa še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno 
pretirano omejevati. Podane so osnovne usmeritve za 
organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko 
sprejemljive dejavnosti.

Nepremičnine so opredeljene v Letnem načrtu pri-
dobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Videm za leto 2013.

Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 19,00 EUR 
z DDV.

4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičnin si lahko nepre-

mičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en 
dan pred potekom roka za oddajo ponudbe.

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo ne-
premičnin lahko pokličete na tel. 02/761-94-06, Marjetka 
Šibila.

Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb in ostala 
dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine 
Videm (obcina.videm.si).

5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po številki parcele po 

sistemu videno – kupljeno.
b) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu po-

nudniku, tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo 
ali enako izhodiščni ceni in ga bo izbrala pristojna ko-
misija.

c) Podpis pogodbe in plačilo:
Kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 

15 dni po izdanem sklepu o izbiri ponudnika skleneta po-
godbo, na podlagi katere se kupcu izda račun za pred-
plačilo v višini 20 % vrednosti nepremičnine, ki jo je 
vplačal kot varščino v postopku javnega zbiranja ponudb 
in račune za obročno odplačilo kupnine za preostali del 
kupnine. V pogodbi se določi, da se plačilo varščine 
vračuna v ceno celotne kupnine, cena nepremičnine, rok 
do katerega bo potrebno plačati celotno kupnino. Kolikor 
kupec ne poravna zneska iz pogodbe na način in roku 
določenem s pogodbo, se pogodba šteje za nično brez 
izvedbe posebnega postopka.

Kupec plača kupnino, davek na dodano vrednost 
v višini 22 %, stroške zemljiško knjižnega prenosa in vse 
ostale stroške povezane s sklenitvijo pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stro-
škov bo prodajalec izdal kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
in overil pogodbo, tako da bo lahko kupec na podlagi 
overjene pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško 
knjigo.

Vzorec pogodbe (priloga)-dostopen na: »obcina.vi-
dem.si«

6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel na območju 
poslovno logistične cone Videm:

Ponudbe lahko predložijo domače in tuje fizične in 
pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje 
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 20 % od 
izhodiščne cene celotne parcele, za katero vlagajo po-
nudbo (cena parcele se izračuna tako, da se izhodiščna 
cena na m2 (19,00 EUR) pomnoži s površino parcele, za 
katero se vlaga ponudba) na TRR Občine Videm, št.: 
0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003, Banka Slovenije.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko številko,
– navedbo številke parcele in površino parcele za 

katero se daje ponudba ponujeni znesek na m2, ki je 
lahko višji ali enak izhodiščni ceni,

– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– idejno zasnovo s skico predvidene gradnje;
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno šte-

vilko TRR (številko banke in številko računa) za primer 
vračila varščine;

– fizične osebe morajo priložiti kopijo osebne izka-
znice ali potnega lista in davčno številko;

– samostojni podjetniki morajo priložiti priglasitveni 
list iz AJPES;

– pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo 
priložiti originalni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre 
za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti 
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enako-
vredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in civilno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo in-
stitucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, 
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega bančnega računa);

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo prilo-
žiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na pred-
met javnega zbiranja ponudb;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje;

– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni od poteka 
roka za oddajo ponudb.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po po-

šti ali bodo osebno oddane v zaprtih kuvertah z napisom 
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Za obrtno cono«, 
na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Vi-
dem pri Ptuju, do 16. 9. 2013. Na zadnji strani mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika.
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Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do na-
vedenega datuma oddati na Občini Videm najkasneje 
do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana 
priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na 
dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudbe.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upošte-
vane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje.

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upošte-
vane.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega obveščeni 
v osmih dneh po izbiri.

Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za 
posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena 
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika za 
posamezno parcelo.

Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja 
pristojna komisija.

8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-

višja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več 
ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parce-
lo, bo komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega 
premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja.

Odpiranje ponudb in postopek izbora najugodnejše-
ga ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor 
prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb bo 
javno, dne 9. 7. 2013, ob 10. uri.

9. Ustavitev postopka in omejitve: komisija za iz-
vedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja si 
v vsakem primeru pridržuje pravico, da lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do skleni-
tve pravnega posla.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogod-
be z nobenim od ponudnikov.

10. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbira-
nje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13).

Občina Videm

Št. 478-32/2013 Ob-3542/13

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12), 2. točke 7. člena Statuta Občine 
Lenart (MUV, št. 14/2010 8/2011) in Programa nakupa in 
prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v obdobju 
2013/2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, 
na seji dne 20. 12. 2012 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10; faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine 

Lenart: nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 701, ID 
znak 532-701/0-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 
zemljišča znaša 654 m2.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne 
nepremičnine:

Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine 
Lenart: nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 701, ID 
znak 532-701/0-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 
zemljišča znaša 654 m2.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne 
nepremičnine:

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Lenart za območje nove Občine Lenart v letu 2002 (Ura-
dni list RS. št. 78/04 in MUV, št 20/10 – Sklep o spreje-
mu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih pro-
storskih aktov za območje Občine Lenart, 8/13),

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto 
Lenart (Uradni list RS, št. 56/92, 54/95, 91/02, 82/03, 
MUV št. 4/08, 31/08, 16/09, 2/11 in 4/11),

Oznaka prostorske enote: S-8- par. št. 701, k.o. 
Lenart v Slov goricah.

Izklicna cena nepremičnine pod točko A je 
20.601,00 EUR in ne vsebuje 22 % DDV, ki se prišteje 
k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 25.133,22 EUR) 
in ga plača kupec.

V ceni nepremičnine ni zajet komunalni prispe-
vek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega 
prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni 
dolžnosti.

III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa, se 

prodaja kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni 
sklic na številko: 00 701.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje si Občina 

Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno slu-
žnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne 
komunalne infrastrukture v območju parcele širine 2 
m ob lokalni cesti. Omejitve lastninske pravice se vpiše-
jo v zemljiško knjigo.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
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– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-
nega razpisa (priloga št. 2).

– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).

– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-
ne cene.

– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če 
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, 
DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepre-
mičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremični-
nah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka 
vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pra-
vice v zemljiško knjigo nosi kupec.

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 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 23. 9. 
2013 do 8. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: Za 
nepremičnino pod točko C: »Ne odpiraj – Ponudba za 
nakup nepremičnine -701«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne, 23. 9. 2013, ob 
9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi 
razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

 Ob-3557/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) in 46. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13),

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani http://www.Ljub ljana.si/ 
od dne 6. 9. 2013 do dne 21. 9. 2013.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine:

Poslovni prostori:
1. Ulica stare pravde 2
Oddajamo poslovni prostor površine 486,40 m2 za 

storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina 
za poslovni prostor za mesec september 2013 zna-
ša 5,00 EUR/m2, kar znaša 2.432,00 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Izbrani ponudnik bo moral na lastne stroške in 

brez možnosti povrnitve sredstev, preurediti poslovne 
prostore na način, da fizično loči prostore (ureditev lo-
čenih vhodov), ki jih že uporabljajo najemniki na Ulici 
stare pravde 2. Izbrani ponudnik bo moral ločiti skupne 
toaletne prostore, ki jih že uporablja najemnik. Vsa dela 
v stavbi morajo biti izvedena s soglasjem in pod nadzo-
rom Mestne občine Ljub ljana (na podlagi idejnih projek-
tov, ki jih predloži izbrani ponudnik)

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list;
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega 

registra, ki izkazuje zadnje stanje;
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev;
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega 

registra;
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem 

prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika.
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski 

uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo 
transakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh ra-
čunov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obraz-

cih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije 
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za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih 
najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri Jerici 
Narobe, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure 
in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 
16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije 
mora biti vsaj do 21. 9. 2014.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, pod-
pisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslov-
nega prostora za lokacijo, za katero vlagajo ponudbo, ki 
jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za 
razpolaganje z nepremičninami, pri Jerci Narobe, v času 
uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na 
poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, 
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z ome-
jeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej 
naštetih pravnih sub jektov, mora vlogi priložiti fotokopijo 
obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega 
lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno 
številko osebnega računa).

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 
21. 9. 2014.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih 

let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-

stora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 

stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem 
mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje 
dejavnosti vse dni v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z in-
deksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po 
trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za 
najem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni 
od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače 
določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. 
v mesecu za tekoči mesec.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov; Mestna občina Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo 

nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« 
in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in Št. poslov-
nega prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice mora 
biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 21. 9. 
2013. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komi-
sijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogod-
be in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh 
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od 
svoje ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, dne 

24. 9. 2013 ob 13. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo 
nabrežje 2, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnava-
la komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka 
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače 
določeno.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano 
ponudbo je do dne 21. 9. 2014.

VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi z najemom, 
ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne do-
kumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepre-
mičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic 
v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. 
do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter 
petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum Ura Lokacija
Torek 10. 9. 2013 9. Ulica stare pravde 2

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 101-5/2013-8 Ob-3371/13

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Bežigrad, se pri osnovnem 
vpisu pravil Sindikata Upravne enote Ljub ljana, Iz-
postava Bežigrad – Sindikati državnih in družbe-
nih organov Slovenije, ki so bila 12. 2. 1996 vpisana 
v evidenco pod zaporedno številko 3/1996 z odločbo 
št. 028-1/1996-3, z dnem 30. 4. 2013, vpišejo spre-
menjena pravila sindikata, in sicer: Pravila Sindikata 
državnih organov Slovenije, Organizacija sindikata 
Upravne enote Ljub ljana, Izpostava Bežigrad, s se-
dežem na Linhartovi cesti 13, Ljub ljana.

Evidence sindikatov



Stran 2554 / Št. 73 / 6. 9. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-3546/13

Lea Vihar Marguč poslujem kot samostojni podje-
tnik pod firmo Urbani S.P.A.-salon nege telesa-posredo-
vanje in trgovina Lea Vihar Marguč s.p. oziroma skrajša-
na firma: Lea Vihar Marguč s.p., s sedežem v Mariboru, 
Sernčeva ulica 16, matična št. 12648940000, davčna 
št. 70588538, v skladu z drugim odstavkom 670. člena 
ZGD-1, v zvezi z določbo drugega odstavka 75. člena 
istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu 
z določbo 668. člena ZGD-1 zgoraj navedeno podje-
tje statusno preoblikovati v novo kapitalsko družbo, ki 
jo bom ustanovila s prenosom premoženja podjetja. 
Predvidena nova družba, ki jo bom ustanovila s preo-
blikovanjem, bo poslovala pod firmo Urbani Spa- nega 
telesa, kozmetična in frizerska dejavnost, posredovanje 
in trgovina d.o.o., ter skrajšano firmo Urbani Spa d.o.o., 
s sedežem v Mariboru.

Kot samostojni podjetnik bom prenehala poslova-
ti z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, kar 
je predvidoma po preteku 3 mesecev od objave. Nova 
kapitalska družba je univerzalni pravni naslednik vseh 
pravic in obveznosti podjetja in bo vstopila v vsa pravna 
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Lea Vihar Marguč s.p.

Objave gospodarskih družb
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 Ob-3531/13

Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbor-
nicah (ZGZ – Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 Skl. US: 
U-I-120/08-6, 32/09 Odl. US: U-I-155/07-10, 32/09 Odl. 
US: U-I-120/08-25, 110/09, 14/10 Skl. US: U-I-27/10-8, 
51/10 Odl. US: U-I-27/10-12, 77/11) Associazione AS-
SER sklicuje

ustanovno skupščino
Slovensko – Italijanske gospodarske zbornice,

ki bo dne 12. 9. 2013 ob 18. uri, v Ljub ljani, na na-
slovu Pot za Brdom 4.

Dnevni red:
1. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve Slo-

vensko – Italijanske gospodarske zbornice.
2. Obravnava in sprejem statuta zbornice.
3. Določitev poslovnega naslova zbornice.
4. Izvolitev organov zbornice.
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta 

zbornice.
6. Določitev višine članarine.
7. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka ose-

ba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član 
zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem ali 
krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Republiki 
Sloveniji ali Republiki Italiji, ki sodelujejo v slovensko-ita-
lijanskih gospodarskih odnosih. Ustanovne skupščine 
se lahko udeležijo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci 
v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora 
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja 
shranjeno na sedežu Slovensko – Italijanske gospodar-
ske zbornice.

Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki 
bodo do vključno 10. 9. 2013 do 12. ure prijavili svojo 
udeležbo na elektronski naslov sklicatelja: associazio-
ne.asser@gmail.com. Gradivo za ustanovno skupščino 
je bodočim članom zbornice na vpogled na sedežu zdru-
ženja Associazione ASSER.

Associazione ASSER

Objave po Zakonu  
o gospodarskih zbornicah
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Izvršbe

In 100/2013 Os-3445/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., 
Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnika Deana 
Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, Karmen Šinko, Mai-
strova ulica 2, Brežice, zaradi izterjave 370,53 EUR, po 
izvršitelju izv. Janko Zorčič, dne 26. 7. 2013, zarubilo 
nepremičnino, to je stanovanje št. 27 v IV. nadstropju 
stanovanjskega bloka na naslovu, Maistrova 2 v Bre-
žicah, v skupni izmeri 85,80 m2, ki se nahaja v stavbi 
št. 166, katera stoji na parc. št. 278/2, k.o. 1300 Brežice, 
ki je v lasti dolžnikov Deana Šinko, Maistrova ulica 2, 
Brežice, Karmen Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, vsa-
kega do 1/2.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni de-
ski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi 
na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi 
upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi 
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na 
tej nepremičnini.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 8. 2013

In 99/2013 Os-3446/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., 
Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnika Deana 
Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, Karmen Šinko, Mai-
strova ulica 2, Brežice, zaradi izterjave 2.277,73 EUR, 
po izvršitelju izv. Janko Zorčič dne 26. 7. 2013, zarubilo 
nepremičnino, to je stanovanje št. 27, v IV. nadstropju 
stanovanjskega bloka na naslovu, Maistrova 2 v Bre-
žicah, v skupni izmeri 85,80 m2, ki se nahaja v stavbi 
št. 166, katera stoji na parc. št. 278/2, k.o. 1300 Brežice, 
ki je v lasti dolžnikov Deana Šinko, Maistrova ulica 2, 
Brežice, Karmen Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, vsa-
kega do 1/2.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni de-
ski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi 
na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi 
upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi 
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na 
tej nepremičnini.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 8. 2013

VL 104359/2012 Os-3417/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v kranju, opr. št. VL 104359/2012 z dne 16. 7. 2012, je 
bil dne 19. 4. 2013 opravljen rubež nepremičnine, ki še 
ni vknjižena v zemljiško knjigo v korist upnika Triglav 
konfekcija Kranj, d.d. – v likvidaciji, Savska cesta 34, 
Kranj, proti dolžnici Magdi Vraničar, Zoisova 14, Kranj, 
zaradi izterjave 3.885,05 EUR s pp, in sicer – stanova-
nje, v večstanovanjski hiši na naslovu, Šorlijeva ulica 33 
v prvem nadstropju (št. stanovanja 3, številka stavbe 

162) v velikosti 71,00 m2, s skupnimi deli, prostori, na-
pravami ter funkcionalnim zemljiščem.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 7. 2013

VL 140103/2012 Os-3425/13

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 
25. 9. 2012, opr. št. VL 140103/2012 je bil dne 12. 11. 
2012, opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske 
storitve, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub ljana, rubež 
dvoinpolsobnega stanovanja, neto 70,88 m2 (geodetski 
podatek 80,18 m2). Stanovanje št. 51 v VIII. nadstropju 
št. stavbe 4425, št. dela stavbe 51, k.o. 1722 Trno-
vsko predmestje, št. parc. 48/4, 52/4, 51/13, 51/18, 
51/19, 51/20 na naslovu, Trnovska ulica 4, Ljub ljana, 
last dolžnice Nadje Zidarič, Trnovska ulica 4, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 7. 2013

VL 133236/2012 Os-3429/13

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 
14. 9. 2012, opr. št. VL 133236/2012 je bil dne 12. 11. 
2012, opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske 
storitve, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub ljana, rubež 
dvoinpolsobnega stanovanja, neto 70,88 m2 (geodetski 
podatek 80,18 m2). Stanovanje št. 51 v VIII. nadstropju 
št. stavbe 4425, št. dela stavbe 51, k.o. 1722 Trno-
vsko predmestje, št. parc. 48/4, 52/4, 51/13, 51/18, 
51/19, 51/20 na naslovu Trnovska ulica 4, Ljub ljana, 
last dolžnice Nadje Zidarič, Trnovska ulica 4, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 7. 2013

VL 121494/2011 Os-3475/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 121494/2011 z dne 20. 11. 2012, 
je bil dne 20. 12. 2012 opravljen v korist upnice NLB 
d.d., Trg republike 2, Ljub ljana rubež nepremičnine ID 
znak 1732-380-45, stanovanje št. 7, ki leži v zgradbi 
št. 380, leži v 7. etaži stanovanjske stavbe, na naslovu 
Moškričeva ulica 44, Ljub ljana, last dolžnika Dolamič 
Dušana, Jurčičev trg 2, Ljub ljana. Zapisnik o rubežu ima 
pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 7. 2013

In 407/2013 Os-3438/13

Izvršitelj Matjaž Požar je na podlagi sklepa o izvršbi 
Okrajnega sodišča v Mariboru In 407/2013 z dne 12. 4. 
2013, opravil dne 22. 5. 2013, rubež nepremičnine, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 10, 
v 3. nadstropju stavbe na naslovu, Prušnikova ul. 8, 
Maribor, skupaj neto tlorisne površine 65,40 m2, od tega 
uporabne površine 57,90 m2 in dodatnimi prostori klet, 
3,60 m2, vpisano v parcelo št. 929/14, k.o. 678 Spodnje 
Radvanje, last dolžnice do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2013

Objave sodišč
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In 180/2013 Os-3439/13

Namestnik Paternost Denis, Maistrova 16, 1241 
Kamnik (p.p. 107) je dne 30. 5. 2013, s pričetkom ob 
9.15 v zadevi Okrajnega sodišča Maribor, In 2013/00180 
IZV 2013/07302 zoper dolžnika Okvirji Zevnik družba za 
trgovino in storitve d.o.o. za upnico Nova LB d.d. Ljub-
ljana, v kraju Ul. Heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor 
pri dolžniku Alešu Zevnik - dir. dolžnika opravil rubež 
nepremičnin: poslovni prostor št. 19 v pritličju objekta B, 
v izmeri 189,42 m2 na naslovu Ulica Heroja Šaranovi-
ča 27, Maribor, na parc. št. 422/10 in 422/20, k.o. Melje.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

P 40/2013 Os-3323/13

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Da-
rinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Vinko Mike-
tič, Tribuče 30, Črnomelj, zoper toženo stranko: neznani 
dediči neznanega bivališča po pokojnem Miketič Ivanu, 
nazadnje stanujočem na naslovu Tribuče 47, Črnomelj, 
zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi pripo-
sestvovanja, pcto 300,00 € v smislu 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku, dne 23. julija 2013 postavlja 
začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega 
bivališča po pokojnem Miketič Ivanu, nazadnje stanujo-
čem na naslovu Tribuče 47, Črnomelj.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik - odvetnik 
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko neznane dediče neznanega bivališča po pokoj-
nem Miketič Ivanu, nazadnje stanujočem na naslovu Tri-
buče 47, Črnomelj, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 7. 2013

P 102/2013 Os-3324/13

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Darin-
ki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Golobič, 
Krašnji vrh 20, Metlika, zoper toženo stranko neznani de-
diči po pokojnem Badovinac Niku, Kamenica 5, Metlika, 
nazadnje bivajočem neznano kje na neznanem naslovu 
v Ameriki, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve 
zemljiško knjižne listine, pcto. 300,00 €, v smislu 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, dne 23. julija 2013 posta-
vlja začasnega zastopnika neznanim dedičem po po-
kojnem Badovinac Niku, Kamenica 5, Metlika, nazadnje 
bivajočem neznano kje na neznanem naslovu v Ameriki.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik - odvetnik 
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko neznane dediče po pokojnem Badovinac Niku, 
Kamenica 5, Metlika, nazadnje bivajočem neznano kje 
na neznanem naslovu v Ameriki, vse do takrat, dokler 
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 7. 2013

IV P 585/2013 Os-3201/13

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. IV 
P 585/2013 z dne 17. 6. 2013 toženi stranki Zvezdanu 
Žigraju postavilo začasnega zastopnika Natali Volčič 
Ivanič, odvetnico v Kopru, Ferrarska ulica 5.

Začasna zastopnica je bila postavljena na pod-
lagi prvega odstavka v zvezi s četrto točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki 
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je 
prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena stranka 
nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo toženo stranko zastopala 
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 6. 2013

In 66/2013 Os-3424/13

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnika Summit Leasing Slovenija 
d.o.o., Flajšmanova 3, Ljub ljana - dostava, ki ga za-
stopa odvetnik Samo Urbanija, Trdinova 5, Ljub ljana 
- dostava, zoper dolžnika Janka Dolinšek, z zadnjim 
znanim prebivališčem na Nizozemskem, zaradi izterjave 
6.983,64 EUR s pp sklenilo:

za začasnega zastopnika dolžnika Janka Dolinšek, 
Van Calcarlaan 24, Nizozemska, se imenuje odvetnica 
Cerar Alenka, Kersnikova 6, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 8. 2013

I D 2447/2011 Os-3190/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zapuščinskem po-
stopku po pokojni Tonci Erjavec, rojeni Baraga, hči Ja-
neza, rojena 9. 12. 1921, umrla 12. 6. 2011, nazadnje 
stanujoča Pokopališka ulica 40, Ljub ljana, državljanka 
Republike Slovenije, s sklepom z dne 2. 4. 2013, de-
diču Igorju Erjavcu na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 163. členom Zakona o dedovanju, ker je neznanega 
prebivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico 
Dragico Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dediča Igorja Erjavca za-
stopala vse do takrat, dokler dedič ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 4. 2013

V P 1957/2012 Os-3411/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Maji Jurić 
Ekart v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice 
Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljub ljana (spor se nanaša 
na OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj) proti toženi stranki 
Nejcu Peterca, Vojkova cesta 26, Ljub ljana, zaradi pla-
čila 1.182,59 EUR, dne 10. 7. 2013, sklenilo:

toženi stranki Nejcu Petercu, ki je v tujini (oziroma 
neznanega prebivališča), se postavlja začasni zasto-
pnik, odvetnik Gregor Pirc, Kotnikova 5, Ljub ljana, ki bo 
zastopal toženo stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 7. 2013
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VL 122391/2011 Os-3434/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, 
Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Omerju Taba-
ković, Jeranova ulica 26, Kamnik, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik, začasni zastopnik Butala Maja, Kersnikova 5, 
Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 4.461,20 EUR, skle-
nilo:

dolžniku Omerju Tabaković, Jeranova ulica 26, Ka-
mnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Butala Maja 
Kersnikova 5, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 7. 2013

Oklici dedičem

II D 1824/2012 Os-3396/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Miroslavi Kuhar, hči Slavoljuba 
Verčona, rojena 7. 10. 1949, umrla 17. 5. 2012, naza-
dnje stanujoča v Ljub ljani, Tržaška cesta 55, državljanka 
Republike Slovenije.

Zapustnica je bila ob smrti samska in brez otrok. 
Starši so umrli pred njo. Zapustnica naj bi imela v tujini 
živeča polbrata in polsestro, vendar pa sodišče z njunimi 
podatki ne razpolaga.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva polbrata in polsestro pokojne Miroslave 
Kuhar ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica in na sodni deski so-
dišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 7. 2013

II D 3030/2009  Os-3507/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Jožefu Ivanu Gregorju 
Kregar, rojen 24. 4. 1921, umrl 9. 5. 1946, nazadnje 
stanujoč v Ljub ljani, Medvedova c. 8, državljan Slo-
venije.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot dedič po pokojniku 
prišel v poštev tudi pokojnikov brat Karol Simon Kregar 
oziroma njegovi potomci, domnevno Simon Peter Kre-
gar in Andrej (Andrew) Kregar, katerih podatki (naslov 
dediča, morebiten datum smrti ter podatki o njegovih 
dedičih) sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse ostale, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine po pokojnem Jožefu Iva-
nu Gregorju Kregarju, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 

sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 8. 2013

I D 158/2012 Os-3252/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 23. 7. 2011 umrli Smilji 
Toth, hčeri Milana Varata, rojeni 1. 10. 1926, državljanki 
RS, vdovi, nazadnje stanujoči Ferkova ulica 18, Mari-
bor, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici dediči III. 
dednega reda (tj. zap. bratranci in sestrične), neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 2013

D 324/2012 Os-2670/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 22. 3. 1975 umrlem Golob Janezu, rojenem 
4. 4. 1899, nazadnje stanujočem Poljšica pri Gorjah 27, 
Zgornje Gorje.

Predmet dedovanja je vrnjeno premoženje zapu-
stniku kot članu Agrarne skupnosti Poljšica in Agrarne 
skupnosti Kranjska dolina – vasi Poljšica, Krnica, Višel-
nica, Mevkuž, Grabče, Zgornje Gorje in Spodnje Gorje. 
Sodišču niso znani vsi potomci pokojnih zakonitih dedi-
čev zapustnika, da bi jih pozvalo ali uveljavljajo izplačilo 
nujnega deleža v denarju.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 5. 2013

D 165/2013, D 166/2013, D167/2013,D 168/2013 
Os-3435/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnih: Blaž Kogoj, rojen 2. 2. 1882, razglašen za mrtve-
ga z dnem 3. 2. 1952, Katarina Kogoj, rojena 8. 4. 1884, 
razglašena za mrtvo z dnem 9. 4. 1954, Felicijan Alojzij 
Kogoj, rojen 9. 6. 1911, razglašen za mrtvega z dnem 
10. 6. 1981, Vladimir Kogoj, rojen 2. 7. 1920, razglašen 
za mrtvega z dnem 3. 7. 1990, vsi z zadnjim znanim 
prebivališčem na naslovu Kneža 109, Most na Soči.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je 
Blaž Kogoj rodil materi Mariji Kogoj, rojeni Brovč in očetu 
Martinu Kogoju. Katarina Kogoj se je rodila kot Katarina 
Debeljak in materi Neži Debeljak in očetu Antonu Debe-
ljaku. 20. 5. 1908 se je v Podmelcu poročila z Blažem 
Kogojem in prevzela njegov priimek. V zakonu sta se 
jima rodila dva sinova: Felicijan Alojzij Kogoj in Vladimir 
Kogoj. Cela družna naj bi se po prvi svetovni vojni od-
selila v Romunijo, od odselitve dalje pa o njih ni nobenih 
podatkov več.

Ker dediči po vseh štirih zgoraj imenovanih pokoj-
nih, ki bi dejansko lahko prišli v poštev za dedovanje 
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niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku ene-
ga leta od njegove objave zglasijo in uveljavljajo svojo 
pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave tega oklica 
ne bo zglasil nobeden dedič, se bo zapuščina razglasila 
za lastnino Republike Slovenije in izročila pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 8. 2013

Oklici pogrešanih

N 8/2013 Os-3474/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predlo-
ga predlagatelja Sergija Ivančiča, Bač pri Materiji 20, p. 
Materija, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogre-
šanega za mrtvega, in sicer za Rudolfa Mihaela Ivanči-
ča, nazadnje stanujočega na naslovu Male Loče 10, p. 
Obrov. Iz izpiska iz matičnega registra o rojstvu, Uprav-
ne enote Ilirska Bistrica izhaja, da naj bi bil pogrešani 
Rudolf Mihael Ivančič rojen 2. 10. 1919 v Malih Ločah, 
št. 10, in je bratranec predlagatelja.

Sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življe-
nju ali smrti pogrešanega Rudolfa Mihaela Ivančiča, da 
v roku 3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo 
sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Za-
biče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku 
navedenega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 8. 2013

N 19/2012 Os-3405/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postop-
ka: Maria Belich, Via del Ponticello 38, Trst, Italija, ki jo 
zastopa odvetniška družba Babič Majerič o.p., d.o.o. iz 
Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Antona Belič, od 
Ivana, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za 
poseben primer Kira Zorman iz Portoroža, zaradi razgla-
sitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, 
izven naroka dne 14. 7. 2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Antona Beliča, pokojnega Ivana, neznanega 
bivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2013

N 30/2013 Os-3494/13

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gatelja Štefana Pucko, Mostje 47, v teku postopek za 
razglasitev za mrtvo pogrešano Katarino Klujber, rojeno 
Pucko, rojeno 25. 11. 1905 v Veliki Polani, sedaj nezna-
nega bivališča, očetu Ivanu in materi Veroni.

Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj 
vedo o njenem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču 
v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 26. 8. 2013

N 29/2013 Os-3437/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Rijavec Julije, Trnovo 66, Trnovo, ki jo zastopa 
odvetniška pisarna Polanc d.o.o. iz Solkana, postopek 
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Rebek Blaža, pokojne-
ga Lovrenca, Trnovo 62, Trnovo, ki ga zastopa skrbnik 
za posebni primer Center za socialno delo Nova Gorica 
po pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da se je rodil dne 
2. 2. 1853 na Trnovem, očetu Lovrencu Rebek in ma-
teri Marijani Vouk ter izpiska iz zemljiške knjige, da 
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Rebek Blaža, naj to javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 7. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Alič Tomaž, Lavrovec 22, Rovte, zavarovalno po-
lico, št. 50500023117, izdala zavarovalnica KD Group. 
gng-331965

Ambrožič Peter, Gregorčičeva 24, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 50500033001, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. m-127

Babič Jasna, Maistrova 14, Slovenska Bistrica, za-
varovalno polico, št. 70000009004, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. m-119

Bračko Jasmina, Šolska pot 3, Orehova vas, zava-
rovalno polico, št. 50500080520, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. m-124

Celler Čuden Linda, Blatni vrh 38, Jurklošter, zava-
rovalno polico, št. 50500125048, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnf-331891

Hliš Natalija, Polzela 134, Polzela, zavarovalno po-
lico, št. 50500110886, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gng-331890

Hojnik Urška, Tabroska cesta 2A, Grosuplje, zava-
rovalno polico, št. 50500032973, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnd-331943

Lamovšek Andrej, Osredek pri Krmelju 35A, Šen-
tjanž, zavarovalno polico, št. 50500080826, izdala za-
varovalnica KD Življenje d.d. gno-331907

Lamut Zmaga, Šolska ulica 20, Ruše, zavarovalno 
polico, št. 5050005 4425, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d. m-138

Lorbek Uroš, Maistrova 14, Slovenska Bistrica, za-
varovalno polico, št. 70000008983, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d.. m-118

Novak Bogdanka, Kidričeva cesta 26, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 41601005398, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnn-331958

Orešič Petra, Ogljenšak 7A, Zgornja Polskava, za-
varovalno polico, št. 50500019963, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. m-134

Pavel Tomaž, Ledavsko naselje 9, Murska Sobota, 
zavarovalno polico, št. 50500079454, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnr-331954

Potokar Nejc, Padlih borcev 20, Šempeter pri Gori-
ci, zavarovalno polico, št. 40302000881, izdala zavaro-
valnica KD Življenje d.d. gnf-331916

Rat Boris, Pongrce 26, Cirkovce, zavarovalno poli-
co, št. 50500009065, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gne-331917

Reiter Igor, Lucijin breg 26, Kamnica, zavarovalno 
polico, št. 50500031714, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d. m-120

Tošić Meri, Frenkova pot 30, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 50500006658. gnj-331962

Preklici

Vodovodi in kanalizacija N. Gorica d.d., Kromberk, 
Cesta 25. junija 1B, Nova Gorica, zavarovalno polico, 
št. 41403001626, izdala zavarovalnica KD Življenje, za-
varovalnica, d.d. gnh-331901

Volf Sabina, Bratovševa ploščad 16, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500050661, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnl-331910

Volf Sabina, Bratovševa ploščad 16, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500127538, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnk-331911

Žunko Tomaž, Selniška cesta 36, Ruše, zavaroval-
no polico, št. 50500058457, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. m-137

Spričevala preklicujejo

Alilović Mirsad, Steletova cesta 17, Kamnik, indeks, 
št. 22040470, izdala Fakulteta za šport. gnm-331884

Bartol Gregor, Martina Krpana ulica 6, Ljub ljana, 
spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Toneta Čufarja, 
izdano leta 2002. gnd-331893

Bejtulai Albin, Židovska ulica 6, Ljub ljana, spričeva-
lo o končani OŠ Osnovna šola Prežihov Voranc, izdano 
leta 2012. gnm-331888

Bolčina Manca, Gradišče 26D, Ajdovščina, indeks, 
št. 18090072, izdala Filozofska fakulteta. gng-331919

Gabrovšek Jan Ažbe, Lošca 23, Vrhnika, spričevalo 
o končani OŠ Osnovna šola Ivana Cankarja, izdano leta 
2007. gnp-331885

Kragelj Maja, Ulica XXX. divizije 15A, Nova Gori-
ca, preklic študentske izkaznice, objavljene v Ur. l. RS, 
št. 07/13, 18. 1. 2013. gnf-331949

Krajnc Timotej, Ulica slovenske osamosvoji-
tve 5, Maribor, indeks, št. 81669105, izdala EPF, Ma-
ribor. m-139

Lipovšek Tia, Gorenjska c. 41A, Mengeš, spričevalo 
o končani OŠ Osnovna šola Mengeš, izdano leta 2007. 
gne-331946

Mihoci Maja, Jakčeva ulica 37, Ljub ljana, spričevalo 
o končanem 8. razredu osemletne Osnovne šole Ceneta 
Štuparja v Ljub ljani, izdano leta 2004. gnq-331913

Mole Neva, Lobček 45A, Grosuplje, indeks, št. 
F0023845, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-125

Ostanek Erna, Hacetova ulica 10, Cerknica, indeks, 
št. 32030082, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. 
gne-331892

Zadnikar Tomaž, Nanoška ulica 3, Ljub ljana, indeks, 
št. 18970933, izdala Filozofska fakulteta. gnq-331905

Žnidaršič Tomaž, Savska cesta 17, Ljub ljana, di-
plomo Fakultete za organizacijske vede, Kranj, številka 
D04090, izdana leta 1998. gnq-331955w
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Drugo preklicujejo

Balažic Matej, Panonska ulica 54, Beltinci, študent-
sko izkaznico, št. E1042944, izdala FERI. m-136

Belič Tanja, Gorazdova ulica 3, Ljub ljana, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu iz pedagoške smeri. 
gnc-331948

Berkopec Gregor, Triglavska ulica 50, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 20060021, izdala Pravna fa-
kulteta. gnc-331894

Bertoncelj Valentina, Godešič 9, Škofja Loka, štu-
dentsko izkaznico, št. 31080068, izdala Fakulteta za 
farmacijo. gnu-331951

Bevec Patrik, Parecag 35, Sečovlje - Sicciole, štu-
dentsko izkaznico, št. 42100039, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gnp-331906

Brumec Timotej, Sadjarska ulica 20, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. M1004052, izdala Fakulteta za 
strojništvo, Maribor. m-122

Cesar David, Dvorjane 65E, Spodnji Duplek, štu-
dentsko izkaznico, št. 63010190, izdala Fakulteta 
za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljub ljani. 
gnc-331969

Cigan Alen, Srednja Bistrica 4, Črenšovci, štu-
dentsko izkaznico, št. E1028962, izdala FERI, Maribor. 
m-130

Cvenkel Anže, Ljubno 113B, Podnart, študentsko 
izkaznico, št. 23100021, izdala Fakulteta za strojništvo 
v Ljub ljani. gnt-331956

Debelak Tilen, Pristava 61, Črna na Koroškem, 
študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta, Uni-
verza v Ljub ljani, izdana leta 2012. gnm-331959

Dolenc Nastja, Rodine 35, Žirovnica, študentsko 
izkaznico, št. 1626914, izdala Biotehniška fakulteta, Uni-
verza v Ljub ljani. gno-331957

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
licenco, št. GE005343/04786/034, za tovorno vozilo vol-
vo, reg. št. CE L1 70 T. gno-331886

Gale Manca, Zgornje Jezersko 109, Zgornje Jezer-
sko, študentsko izkaznico, št. 28120173, izdala Fakul-
teta za matematiko in fiziko. gnx-331902

Galoper d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, licenco 
št. GE005992/06601, za vozilo 002. gnz-331921

Govekar Denis, Bračičeva ulica 6, Senovo, štu-
dentsko izkaznico, št. E1042270, izdala FERI, Maribor. 
gnc-331898

Gregorka Andrej, Bevke 150, Log pri Brezovici, 
študentsko izkaznico, št. 63000171, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnl-331960

Ibričić Ervin, Trg revolucije 26, Trbovlje, študentsko 
izkaznico, št. 11300116, izdala Zdravstvena fakulteta, 
Ljub ljana. gnh-331918

Kalšek Barbara, Malahorna 34A, Oplotnica, štu-
dentsko izkaznico, št. G1003327, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo, Univerza v Mariboru. gnd-331968

Kirn Andraž, Brdce 55, Dol pri Hrastniku, študent-
sko izkaznico, št. E1055520, izdala Univerza v Mariboru. 
gnw-331899

Kokot Jernej, Volkmerjeva cesta 79, Ptuj, študent-
sko izkaznico, št. E5001613, izdala FERI, Maribor. 
m-126

Kreslin Vanessa, Rakičan, Prešernova 30, Murska 
Sobota, študentsko izkaznico, št. F0030544, izdala Fi-
lozofska fakulteta, Maribor. m-121

Makovec Aljaž, Lendavska cesta 4, Ljutomer, štu-
dentsko izkaznico, št. E1064784, izdala FERI, Maribor. 
m-128

Marinič Eva, Vedrijan 9, Kojsko, študentsko izkazni-
co, št. 18120019, izdala Filozofska fakulteta, Ljub ljana. 
gnm-331909

Martinšek Anže, Kresnice 69, Kresnice, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola, Ljub ljana. 
gnl-331914

Mavrič Jana, Šlovrenc 9, Dobrovo v Brdih, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija v Vipavi. gnb-331920

Močnik Žiga, Cesta na Plužne 23, Cerkno, študent-
sko izkaznico, št. 26110430, izdala Fakulteta za grad-
beništvo. gnh-331889

Muratovič Renata, Čudno selo 22, Črnomelj, potrdi-
lo o opravljenem zaključnem izpitu – bolničar, negovalec 
Šolskega centra Novo mesto. gnz-331900

Nagode Nataša, Lunačkova ulica 12, Mirna, štu-
dentsko izkaznico, št. 20202230, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gni-331963

Novosel Mateja, Cesta bratov Milavcev 45, Brežice, 
študentsko izkaznico, št. 18100446, izdala Filozofska 
fakulteta, Ljub ljana. gnn-331908

Ostrožnik Tanita, Šentgokard 15B, Trojane, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gnh-331964

Pajk Kosec Rok, Vojsko 3, Vodice, študentsko izka-
znico, št. 63060256, izdala Fakulteta za računalništvo in 
informatiko. gnk-331936

Pantner Volfand Gea, Dečkova cesta 54, Celje, 
študentsko izkaznico, št. 43090007, izdala Akademija 
za glasbo. gns-331953

Perko Tilen, Pristavška cesta 99, Tržič, študentsko 
izkaznico, št. 11242007050, izdal Inštitut in akademija 
za multimedije. gnj-331887

Plazar Lara, Žorgova ulica 79, Ljub ljana, dijaško iz-
kaznico, izdala Ekonomska šola, Ljub ljana. gnz-331950

»Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, službe-
ne izkaznice javnih uslužbencev Gregorič Miloša, zap. 
št. 824, izdana dne 2. 4. 2002, Pranjić Marka, zap. 
št. 1987, izdana dne 2. 4. 2002 ter Pašić Dejana, zap. 
št. 2579, izdana dne 7. 1. 2011.« Ob-3580/13

Ropoša Jernej, Melinci 185, Beltinci, študentsko 
izkaznico, št. E1056783, izdala FERI, Maribor. m-123

Rudman Sara, Za gasilskim domom 3A, Grosuplje, 
študentsko izkaznico, št. 19551651, izdala Ekonomska 
fakulteta. gnx-331952

Rus Franci s.p., Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stič-
ni, dovolilnico, številka 2552568, za državo Belorusijo, 
oznaka države BY. gng-331915

Strabag d.o.o., Letališka cesta 33, Ljub ljana, licen-
co, številka GE004291/04003, za vozilo 004, registrska 
številka LJ 56-9RL. gnk-331961

Šantej Maruša, Tovsto 28A, Laško, študentsko 
izkaznico, št. 19505795, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnf-331966

Škorjanc Klemen, Velika Pirešica 48, Žalec, štu-
dentsko izkaznico, št. E1040685, izdala FERI, Maribor. 
m-132
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Šulgaj Jerica, Brdo 6, Podnart, študentsko izka-
znico, št. 37001031, izdala Veterinarska fakulteta. 
gnb-331895

Tomšič Špela, Potoška vas 15, Zagorje ob Savi, 
študentsko izkaznico, št. 04037351, izdala Fakulteta za 
upravo, Ljub ljana. gnz-331904

Transporti Draganovič Enes s.p., Cesta ob železni-
ci 4, Žalec, dovolilnico za prevoze, št. 0046, za Bosno 
in Hercegovino, 070/11. gnh-331897

Transporti Draganović Enes s.p., Cesta ob železni-
ci 4, Žalec, dovolilnico za prevoz, št. 1261514, za Rusijo, 
643/96. gni-331896

Turin Anja, Maistrova 17, Ptuj, študentsko izkazni-
co, št. 30801685, izdala Medicinska fakulteta, Univerza 
v Mariboru. m-131

Visočnik Vid, Devova ulica 7, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. E1042762, izdala FERI Maribor. m-133

Vrbovšek Tonja, Svetli dol 16, Štore, študentsko 
izkaznico, št. F0029443, izdala Filozofska fakulteta, Ma-
ribor. m-129

Zagoršek Vladka, Škale 12, Velenje, študentsko 
izkaznico, št. 31250130, izdana na ime Zrna Vladka, 
izdala Fakulteta za farmacijo. gne-331967

Zorec Manca, Brilejeva ulica 20, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 41080093, izdala Medicinska fakulte-
ta, Ljub ljana. gnn-331912

Zupan Manca, Selo pri Bledu 33A, Bled, študentsko 
izkaznico, št. 31110145, izdala Fakulteta za farmacijo, 
Ljub ljana. gnw-331903

Žgajner Nataša, Spodnje Sečovo 22B, Rogaška 
Slatina, študentsko izkaznico, št. F0027102, izdala Fi-
lozofska fakulteta, Maribor. m-135
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