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Javni razpisi

Št. 430-0006/2013-5 Ob-3749/13

Spremembe
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 122/07 – Odl.US, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12 – ZSV-E) ter 7. člena Odlo-
ka o koncesiji za pomoč na domu v Občini Borovnica 
(Uradni list RS, št. 25/12) Občina Borovnica objavlja 
spremembo javnega razpisa za podelitev koncesije za 
izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu 
v Občini Borovnica.

V javnem razpisu za podelitev koncesije za izvaja-
nje socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini 
Borovnica, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije, št. 76 z dne 13. 9. 2013, številka objave 
Ob-3618/13, se spremeni točka V. Spremenijo se tudi 
razpisni obrazci, ki so objavljeni na spletni strani Občine 
Borovnica, www.borovnica.si.

V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Besedilo drugega odstavka:«V primeru podelitve 

koncesije na tem javnem razpisu bo ponudnik v redno 
delovno razmerje za nedoločen čas prevzel izvajalko 
neposredne oskrbe, ki je že zaposlena pri dosedanjem 
izvajalcu te storitve v Občini Borovnica, Centru za soci-
alno delo Vrhnika« se črta.

Občina Borovnica

Št. 342-19/2009/33 Ob-3755/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na pod-
lagi:

– VI. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega pro-
grama za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 30/11, 8/12 in 36/12; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 
2006 o Evropskem skladu za ribištvo, (v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 1198/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007) z dne 
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe 1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
498/2007/ES),

– Operativnega programa za razvoj ribištva v Re-
publiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 
2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije 
št. CCI 2007 CI 14 F po 001 z dne 19. novembra 2008, 
objavlja

javni razpis
za ukrep predelava in trženje

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz 
naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, 
za povečanje pro izvodnje v predelavi rib in povečanje 
števila ribjih pro izvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi 
pro izvodi.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofi-

nanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep 
Predelava in trženje znaša 2.092.000 EUR, od tega de-
lež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75 %, 
delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih 
izdatkih pa znaša 25 %.

Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega jav-
nega razpisa se najmanj 50 % sredstev nameni mikro in 
malim podjetjem, do preostalih 50 % sredstev pa ostalim 
podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.

Sredstva bremenijo proračunski postavki MKO:

9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13–EU udeležba, 
v višini 1.569.000 EUR,

9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska ude-
ležba, v višini 523.000 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 
do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh 
MKO.

II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so 

v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavno-
sti predelave in trženja rib kot;

– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik,
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kme-

tijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro, mala 

in srednja podjetja ter velika podjetja kot so opredeljena 
v točki f. 3. člena Uredbe 1198/2006/ES:

– mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zapo-
slenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijo-
nov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh 
milijonov EUR;

– malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposle-
nimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR 
ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR;
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– srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 za-
poslenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijo-
nov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 
milijonov EUR.

V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz 
3. člena točke f Uredbe 1198/2006/ES, velja, da mora 
imeti manj kot 750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 
200 milijonov EUR.

III. Predmet podpore
Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo 

in trženje:
– naložbe v obrate in prostore za predelavo rib 

s pripadajočo opremo;
– naložbe v obrate in prostore, namenjene za trže-

nje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib 
iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključ-
no s pripadajočo opremo.

– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena iz-
ključno za transport pro izvodov iz predelave in distribu-
cijo ribjih pro izvodov.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republi-
ke Slovenije.

IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 

iz razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem 
obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo 
biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, 
resnična, točna, jasna in razumljiva.

2. Vlagatelj mora imeti v primeru novogradenj prido-
bljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, v drugih pri-
merih pa mora imeti uporabno dovoljenje oziroma mora 
biti uporabno dovoljenje izdano lastniku nepremičnine. 
Objekt mora biti grajen skladno s predpisi s področja 
gradnje objektov.

3. Obrat za predelavo ali trženje mora biti registriran 
pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo ra-
stlin, razen novogradenj, ki morajo biti registrirane pred 
zaključkom naložbe.

4. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa predpi-
sana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja, skladno 
z zakonodajo.

5. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Eko-
nomska upravičenost se preverja z interno stopnjo do-
nosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti 
izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni 
strani MKO: www.mko.gov.si in Agencije Republike Slo-
venije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadalj-
njem besedilu: ARSKTRP): www.aktrp.gov.si.

6. Naložba v predelavo ali trženje mora z naložbo 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih po-
sebnih ciljev ukrepa:

– izboljšanje pogojev dela,
– izboljšanje in spremljanje javnega zdravja in higi-

enskih razmer in kakovosti pro izvodov,
– pro izvajanje visoko kakovostnih pro izvodov za 

nišne trge,
– zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
– izboljšanje rabe premalo uporabljenih vrst, stran-

skih pro izvodov in odpadkov,
– pro izvajanje in trženje novih pro izvodov, upora-

ba novih tehnologij ali razvoj inovativnih načinov pro-
izvodnje,

– trženje pro izvodov, ki izvirajo iz lokalnega iztovar-
janja in lokalnega ribogojstva.

7. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prosto-
ra, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.

Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 

naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je 
obratov za predelavo ali trženje s pripadajočo opremo), 
ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja 
pogoja:

– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu 
nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po datumu 
oddaje vloge,

– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika ali 
morebitnih solastnikov, k naložbi.

2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in na-
kup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi 
za druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, 
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni 
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo 
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.

3. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev 
samo za del naložbe (naložba se izvaja po posameznih 
fazah – fazna gradnja), morajo biti iz priložene investi-
cijsko tehnične dokumentacije razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
naložbo,

– ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj 
prijavlja na razpis,

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim 
se vlagatelj prijavlja na razpis.

4. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo 
za priznani in nepriznani del naložbe. Podatki morajo 
biti razvidni iz Tabele »Finančna konstrukcija celotne 
naložbe na predelovalnem obratu ali obratu za trženje« 
iz Prijavnega obrazca.

5. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni pod-

jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.

– če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavno-
stjo predelave rib, mora imeti nosilec kmetije poravna-
ne vse obveznosti do države in ne sme biti v osebnem 
stečaju.

6. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji:
– vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti.
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
7. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge 

strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To 
mora biti razvidno iz ustreznih listin: originalni račun 
ter kopije garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo 
k opremi.

8. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sred-
stev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel 

podporo voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena 
v razpisni dokumentaciji in jo mora hraniti še najmanj pet 
let po zadnjem izplačilu sredstev.

2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v na-
sprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se 
tudi obvezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila 
sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dode-
ljena sredstva in je ne bo odtujil.

3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj obmo-
čja Republike Slovenije.

4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna 
sredstva Republike Slovenije.
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5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po 
tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj 
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem 
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb, ki bi odsto-
pale od namena odobrene naložbe ali odtujiti naložbe 
ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom 
dodeljenih sredstev.

6. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da 
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali 
določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobri-
tvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije 
vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev.

7. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi 
v predpisanem roku in so mu bila določena denarna 
sredstva na podlagi njegovih zahtevkov za izplačilo 
sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) že izpla-
čana, ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev.

8. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo 
je prikazal v vlogi.

9. Naložba mora biti zaključena najkasneje do 
30. 6. 2015.

10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pri-
padajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih 
tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov 
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni 
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo 
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora 
biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet 
podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prosto-
rov, ki niso predmet podpore

11. Upravičenec mora vse naložbe, za katere je 
prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Pri-
ročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti 
in označevanje projektov v okviru operativnega program 
razvoja ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki je 
dosegljiv na spletni strani, www.mko.gov.si.

12. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo za-
dnjega zahtevka. Kot zaključek naložbe se šteje:

– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v upo-
rabo, kadar gre za graditev objekta,

– vpis ali predlog za vpis lastninske pravice na 
nepremičnini v zemljiško knjigo, ko gre za nakup ne-
premičnine,

– vpis obrata v register obratov za predelavo ali 
trženje pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin,

Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z do-
kazili o izvedenih aktivnostih.

– vključitev strojne ali transportne opreme v pro-
izvodnji proces, kadar gre za nakup opreme.

Zahtevkom se predložijo originalni računi z original-
nimi potrdili o plačilu računov. Ko gre za nakup opreme, 
za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu 
računu priložita kopiji tehničnega in garancijskega lista.

13. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktiv-
nosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih 
javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKO ter, da 
se podatki o prejemnikih sredstev na konkretno zaprosi-
lo lahko posredujejo.

V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to 

je obratov in prostorov za predelavo in trženje ribjih 
pro izvodov, nakup pripadajoče opreme za predelavo 

in trženje, nakup pripadajoče računalniške program-
ske in strojne opreme za računalniško vodenje pro-
izvodnje predelave in trženja,

– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so 
povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, 
prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na 
kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih 
del),

– pri nakupu strojne in transportne opreme se 
priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme 
v pro izvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske pro-
izvodnje,

– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in 
se bodo uporabljala izključno za transport oziroma dis-
tribucijo ribjih pro izvodov iz lastne pro izvodnje in prede-
lave, s tem, da skupni strošek naložbe v transportna 
sredstva ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV ter 
ne sme presegati 20 % priznane vrednosti naložbe,

– nakup zemljišč za predelovalne obrate in obrate 
za trženje, ki ne presega 10 % priznane vrednosti na-
ložbe,

– splošne stroške za izvedbo projekta, ki so ne-
posredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 
12 % priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji pro-
jektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno 
povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za 
naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, 
stroški nadzornikov del, ter izdelava vloge.

Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so 
stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odo-
britvi sredstev. Kot nastanek stroška se šteje prevzem 
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje ma-
teriala, opreme, storitev ali del).

Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene 
štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa 
zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sred-
stev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.

VI. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55 Uredbe 

1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe 498/2007/ES se 
podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za:

– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup nepremičnin,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10 % 

priznane vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja 

in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin 

za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti 
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,

– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij 
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup paten-
tov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki 
so neposredno povezani s projektom in presegajo 12 % 
priznane vrednosti naložbe,

– naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni 
namenjena za pro izvodnjo, povezano z naložbo,
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– naložbe v transportna sredstva, ki niso gospo-
darska vozila,

– naložbe v gospodarska vozila, ki presegajo 
100.000 EUR ali presegajo 20 % priznane vrednosti 
naložbe,

– naložbe, ki niso sklenjena celota ali pri katerih 
se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem do-
končanju,

– naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raz-
iskovalnim projektom ter ukrepe za promocijo ribiških 
pro izvodov,

– naložbe v trgovine in transportna sredstva za 
prodajo na drobno,

– nakup rib,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dode-

ljene pomoči 3.500 EUR na posamezno naložbo,
– naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetij-

skega sklada za razvoj podeželja ter iz drugih javnih 
sredstev,

– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in ne-

patentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo oce-

njena na podlagi meril za izbor.

Merila
Najvišje  

možno število 
točk

I. Ekonomski vidik naložbe 15

– velikost predelovalnega obrata 
oziroma obrata za trženje glede 
zagotavljanja delovnih mest

5

– prihodek iz podprte predelovalne  
ali tržne dejavnosti 5

– povečanje obsega predelave 
oziroma trženja 5

II. Tehnološki vidik naložbe 25

– izboljšanje pogojev dela in varnost 
delavcev 10

– predelava odpadne surovine 10

– povečanje asortimana ribjih pro-
izvodov 5

III. Okoljski vidik naložbe 20

– zmanjšanje vpliva odpadnih voda 
na okolje 10

– delež biološko razgradljive 
embalaže 10

SKUPAJ 60

Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni prag 
15 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe 
sredstev, razpisanih za ukrep Predelava in trženje.

VIII. Finančni pogoji dodeljevanja in izplačevanja 
sredstev

1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih 
sredstev.

2. Stopnja pomoči znaša do 60 % priznane vre-
dnosti naložbe, od katerih je delež EU 75 % in delež 
Republike Slovenije 25 %. Lastna sredstva upravičenca 
znašajo 40 % priznane vrednosti naložbe ter vsi neu-
pravičeni stroški.

3. Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka 
znaša stopnja pomoči v primeru naložb velikih podjetij 
z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom, manjšim od 
200 milijonov EUR 30 % priznane vrednosti naložbe, od 
katerih je delež EU 75 % in delež Republike Slovenije 
25 %. Lastna sredstva upravičenca znašajo 70 % prizna-
ne vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.

4. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 
3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpo-
re je 2.092.000 EUR na vlogo. Upravičenec iz naslova 
ukrepa Predelava in trženje lahko v celotnem program-
skem obdobju 2007–2013 pridobi največ 3.500.000 EUR 
podpore.

5. Ne glede na določilo iz prejšnjega člena se lah-
ko za podjetja, ki niso mikro ali mala podjetja, dodeli 
do največ 50 % razpoložljivih sredstev določenih s tem 
razpisom.

6. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na 
vrsto naložbe, priložiti:

– kopije ponudb in zapisnike o izbiri z utemeljitvijo,
– originalne račune z originalnimi dokazili o njiho-

vem plačilu,
– originalne začasne in originalno končno grad-

beno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in 
končnega prejemnika ter originalna dokazila o njihovem 
plačilu,

– poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani 
upravičenca,

– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano dokumen-

tacijo.
7. Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave 

in dela, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR, predlo-
žiti vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam 
iz projektne dokumentacije. Ponudbe morajo biti pri-
dobljene od neodvisnih ponudnikov. Če iz objektivnih 
razlogov vlagatelj ne more zagotoviti treh ponudb se 
lahko ob predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša 
število ponudb. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca 
oziroma dobavitelja.

8. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci 
vlagajo zahtevke na ARSKTRP. Število zahtevkov in 
roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi sred-
stev. Na naložbo se lahko vložijo največ štirje zahtevki. 
V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša 
od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le en zahtevek.

IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija za javni razpis za Prede-

lava in trženje, vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor vlagateljev,
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog,
– Seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje:

– Prijavni obrazec za ukrep Predelava in trženje
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki 

jih predloži vlagatelj
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti 

izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javne-
ga razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi 
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče 
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski po-
šti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo 
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objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh, www.ak-
trp.gov.si, www.mko.gov.si.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnje-
ga dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKO in 
ARSKTRP.

X. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave 

obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen na-
men, ki se objavi na spletni strani MKO.

Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati 
v glavni pisarni ARSKTRP v tiskani obliki.

Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati 
s priporočeno pošiljko ali na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 
1001 Ljub ljana (velja poštni žig), od naslednjega dne 
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega 
razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Vlagatelj lahko odda vlogo tudi v glavni pisarni AR-
SKTRP na naslovu: Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana od naslednjega dne po dnevu objave javnega 
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani MKO.

Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali 
vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora 
biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte 
oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter 
oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Predelava 
in trženje«.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče 
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vpra-
šanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na 
naslov: aktrp@gov.si.

Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne 
obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.

XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge ter 
zahtevka za izplačilo sredstev

1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom 
in sicer do porabe razpisanih sredstev. Postopke za do-
delitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.

2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje vlog ni javno. 
Prispele vloge ARSKTRP obravnava in jih oceni.

3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v me-
secu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo 
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega 
meseca.

4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. 
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so 
priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stran-
ke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, 
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je 
vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od 
vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. 
Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve 
poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava 
na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, 
ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se 
uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema 
vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje 
v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge 
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po preje-
mu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom 
zavrže. Če se ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, 
se vloga zavrne.

5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, 
kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javne-
ga razpisa.

6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, 
se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki iz-
polnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu 
z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti 
v nadaljnjo obravnavo, mora doseči oziroma preseči 
minimalni prag 15 točk. Vloge, ki ne presegajo tega mi-
nimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge se razvrstijo 
glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe 
sredstev, in sicer po vrstnem redu glede na doseženo 
število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če 
dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se 
do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, 
ki so bile oddane prej.

7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogo-
je, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število 
točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas (ura, minu-
ta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev vseh vlog, 
se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. 
O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v ura-
dnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se 
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP 
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki 
z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije 
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre 
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, 
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evi-
denčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj 
odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo 
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vo-
dila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.

8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane po-
goje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložlji-
va sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, 
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se 
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne.

9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Od-
ločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSK-
TRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene 
vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali 
odda v glavni pisarni ARSKTRP.

10. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci 
vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na 
transakcijski račun upravičenca, po opravljeni admini-
strativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. Naka-
zilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je 
bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti 
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zah-
tevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju 
Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki 
Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe o odobritvi 
sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.

11. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova 
tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke. V primeru naložb, 
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 EUR, pa 
se lahko vloži le 1 zahtevek.

XII. Kršitve in sankcioniranje
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da 

je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali 
določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odo-
britvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sred-
stev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.
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2. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih 
dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih 
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugoto-
vita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnje-
vanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne.

3. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz 
odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v od-
ločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravi-
čenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih 
obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti 
ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svo-
jih obveznosti ni mogel izpolniti iz navedenih objektiv-
nih razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh 
obveznosti.

XIII. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za 

izvajanje kontrol na kraju samem.
2. Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kon-

trol na kraju samem obvešča organizacijsko enoto AR-
SKTRP, odgovorno za posamezen ukrep. Če je služba 
za kontrolo ARSKTRP na kraju samem ugotovila nepra-
vilnosti, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov 
dodeljene pomoči.

3. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več 
fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izve-
de vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 4301-24/2010 Ob-3758/13

Na podlagi 68.e. člena Energetskega zakona (Ura-
dni list RS. št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10, 37/11 – Odl.US: U-I-257/09-22, 10/12, 
94/12 – ZDoh-2L), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o rednih 
pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08) 
in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc 
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih 
sistemov (Uradni list RS, št. 6/10) Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 5, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca usposabljanja  

in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake  
za preglede klimatskih sistemov  

za obdobje treh let
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 5, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
izbor izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za ne-
odvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov 
za obdobje treh let.

3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe 

ali zavodi. Gospodarske družbe oziroma zavodi morajo 
biti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 z vsemi spremembami in do-
polnitvami), Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, 
št. 119/06 – UPB3, z vsemi spremembami in dopolnitva-
mi) oziroma Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni 
list RS, št. 60/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami) 
s sedežem v Republiki Sloveniji.

Gospodarska družba oziroma zavod, ki se prijavlja 
na razpis:

– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku pri-
silne poravnave ali likvidacije;

– imeti mora poravnane obveznosti do Republike 
Slovenije;

– mora biti kapitalsko ustrezen skladno z 11. čle-
nom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 63/13);

– mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projek-

tiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisi-
ranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter 
energetskih pregledov stavb,

– s poznavanjem predpisov s področja energeti-
ke, graditve objektov in varstva okolja z vidika klimatskih 
sistemov,

– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite 
rabe energije, nanašajoč se na stavbe;

– imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki 
je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, 
organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te 
naloge primerne strokovne reference;

– imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje 
usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 30 ude-
ležencev usposabljanja z ustrezno audio vizualno opre-
mo.

Izvajalec usposabljanja in preizkusa znanja za ne-
odvisne strokovnjake bo dobil pooblastilo za izvajanje 
usposabljanja in preizkus znanja za obdobje treh let od 
dneva podpisa pogodbe.

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:

– pri pripravi vloge mora predstaviti program uspo-
sabljanja skladno s 4. členom Pravilnika o usposablja-
nju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov 
za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, 
št. 6/10);

– vse stroške usposabljanja poravna udeleženec 
usposabljanja;

– usposabljanje mora biti organizirano na lokaci-
ji, kjer večina udeležencev nima logističnih problemov 
z udeležbo na usposabljanjih;

– usposabljanje ne sme trajati manj kot 20 ur in ne 
več kot 30 ur. Praktična izvedba pregledov klimatskih 
sistemov opredeljene pod 5. točko v sklopu Progra-
ma usposabljanja za neodvisne strokovnjake za redne 
preglede klimatskih sistemov v prilogi 1 – Pravilnika 
o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 
strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov 
(Uradni list RS, št. 6/10) se izvede v dodatnih urah;

– pristopnina za pristop udeleženca k preizkusu 
znanja brez izobraževanja ne sme presegati vrednosti 
350 EUR brez DDV;

– vrednost izobraževanja po udeležencu ne sme 
presegati vrednosti 600 EUR brez DDV;

– izvajalec mora za obdobje podpisane pogodbe 
z ministrstvom predložiti pogodbo o lastništvu oziroma 
najemu ustreznega prostora (iz dokazila mora biti razvi-
dno, da razpolaga z prostori in opremo za čas trajanja 
pogodbe z ministrstvom).

4. Merila za izbiro izvajalca
Vloge za izbor izvajalca bomo ocenili po spodaj na-

vedenih merilih. Izbrana bo vloga, ki bo dosegla najvišje 
število skupnih točk. V primeru, da bi dve vlogi dosegli 
isto število točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla največ 
točk iz tehničnega dela meril. Ministrstvo si pridržuje 
pravico, da ne izbere nobene vloge.
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MERILO Največje 
število točk

TEHNIČNI DEL MERIL 70

a) Reference vodje programa 
usposabljanja 20

b) Reference predavateljev 30

c) Kvaliteta predstavljenega 
programa usposabljanja 20

FINANČNI DEL MERIL 30

d) cena ponudbe 30

SKUPAJ 100

Obrazložitev uporabe meril:
a) Reference vodje programa usposabljanja – do-

kazljive strokovne reference na področju projektiranja, 
regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, me-
ritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih 
pregledov stavb v letih 2007-2010 (manj kot 10 referenc 
– 10 točk, 10-20 referenc – 15 točk, več kot 20 referenc 
– 20 točk);

b) Reference predavateljev – povprečna vsota do-
kazljivih strokovnih referenc na področju projektiranja, 
regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, me-
ritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih 
pregledov stavb v letih 2007-2010 za vse predstavlje-
ne predavatelje (manj kot 10 referenc – 10 točk, 10-20 
referenc – 20 točk, več kot 20 referenc – 30 točk);

c) Kvaliteta predstavljenega programa usposablja-
nja – v programu se ocenjuje predstavljene aktivnosti 
in terminske plane ter vodenje in koordinacija projekta 
(predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vodenje 
in koordinacija projekta niso predstavljene v vseh zah-
tevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 
5 točk, predstavljene aktivnosti in terminski plani ter 
vodenje in koordinacija projekta niso jasno predstavljene 
v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni doku-
mentaciji – 10 točk, predstavljene aktivnosti in terminski 
plani ter vodenje in koordinacija projekta so popolnoma 
jasno predstavljene in logične v vseh zahtevanih aline-
jah v točki 2.c v razpisni dokumentaciji – 20 točk);

d) Cena ponudbe – najnižja ponudbena cena od 
vseh vlog, ki so bile oddane na javni razpis se pomnoži 
z 30 točkami in deli z ceno posameznega ponudnika).

Strokovna komisija preveri popolnost vloge ter iz-
polnjevanje pogojev za prijavljene vloge. Vloge, ki bodo 
popolne in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo 
strokovna komisija ocenila še z merili.

O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister 
za gospodarstvo. Zoper odločbo se ne bo mogoče prito-
žiti. Neizbrani prijavitelji bodo lahko sprožili upravni spor.

5. Način prijave in razpisni rok
Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz 

razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 
1000 Ljub ljana, najpozneje do 2. 10. 2013 v zaprti ovoj-
nici, pod oznako »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za 
izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za 
neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov 
za obdobje treh let« ter polnim naslovom pošiljatelja na 
zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, 
bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijavite-
ljev so javni.

6. Odpiranje vlog: predvideno komisijsko odpiranje 
vlog bo 14. 10. 2013 ob 12. uri, v prostorih Ministr-
stva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 

Ljub ljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na 
naslovu Langusova 4, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi II. 
nadstropje.

7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo 
o rezultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od spre-
jema vloge.

8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na internet naslovu http://www.gov.si/mg 
in na sedežu Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po ele-
ktronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail 
naslov posreduje prošnjo za razpisno dokumentacijo.

9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/478-74-45, 
kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov: 
erik.potocar@gov.si.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 039-5/2012-1 Ob-3745/13

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

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL 

za leto 2014 in/ali za leta od 2014 do 2016:  
socialno varstvo in varovanje zdravja –  

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

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

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega 

varstva s področij od točke A.1. do točke A.14. in pro-
grami varovanja zdravja s področij od točke B.1. do 
točke B.5., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega 
razpisa.

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

A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se sre-
čujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledi-
cami ter programi za osebe v stanovanjski stiski oziroma 
za brezdomce in brezdomke:

A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo na-
mestitve in/ali nastanitveno podporo za matere z otroki 
(materinski dom, nastanitvena podpora)

A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki 
se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi 
posledicami ter za brezdomce in brezdomke

A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nu-

dijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje 
v domačem bivalnem okolju

A.2.2. Programi za izobraževanje in informiranje ter 
za samopomoč svojcev dementnih

A.2.3. Dnevni centri za starejše
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A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami 
hranjenja

A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi uživanja in/ali z zasvojenostjo z alkoholom

A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodob-
nimi elektronskimi tehnologijami in spletom ter z drugimi 
oblikami zasvojenosti

A.6. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različ-
nimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnej-
še življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje 
v skupnost

A.7. Socialnovarstveni programi, ki imigrantom in 
imigrantkam nudijo podporo in omogočajo njihovo ak-
tivno vključevanje v skupnost

A.8. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, 
opolnomočenje in zagovorništvo

A.9. Socialnovarstveni programi za žrtve trgovine 
z ljudmi

A.10. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s teža-
vami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo 
njihovo aktivno vključevanje v skupnost

A.11. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mla-
dostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševa-
nju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno 
vključenost

A.12. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Ro-
minjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno 
vključevanje v skupnost

A.13. Socialnovarstveni programi za podporo in 
spremljanje umirajočih in njihovih bližnjih

A.14. Socialnovarstveni programi namenjeni pod-
pori in opolnomočenju LGTB oseb

B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpi-
snih področij:

B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji 
zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovor-
nem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah

B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega 
načina življenja na področju reproduktivnega zdravja 
(nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, 
dojenje)

B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbu-
janju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil 
oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe

B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanj-
ševanju poškodb v prometu

Pomembno!
Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega 

od razpisnih področij z oznakami: A.1.1., A.1.2., A.2.1., 
A.2.2., A.2.3., A.3., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8., A.9., A.10., 
A.11., A.12., A.13., A.14., B.1., B.2., B.3., B.4. in B.5.

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

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

1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko 
s posameznim programom kandidira na naslednja raz-
pisna področja: A.1.1., A.2.3. in B.1. do B.5.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju 
MOL.

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

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

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

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

nemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi 
potreb potencialnih uporabnikov,

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

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

1.7.4. ki v pretežni meri vključuje izvajanje speciali-
zirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,

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

drugem razpisnem področju MOL za leto 2014 in/ali za 
leta od 2014 do 2016,

1.7.7. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz 
sredstev proračuna MOL v letu 2014 že zagotovljeno 
(vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem 
obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi ene-
ga javnega razpisa za sofinanciranje).

2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisni področji 

z oznakama A.1.1. in A.9.: program omogoča namesti-
tev in je uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu.

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

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji pro-

gramov za področje »socialno varstvo in varovanje 
zdravja – Ljub ljana – zdravo mesto« za leto 2014 znaša 
480.200 EUR, in sicer:

A. Programi socialnega varstva: 375.500 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 104.700 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 

sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014. 
To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagate-
ljem sklenil večletno pogodbo za leta od 2014 do 2016. 
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 
2014 za vsako nadaljnje leto sklenil aneks k pogodbi.

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

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno petka, 18. 10. 2013 (datum poštnega žiga velja 
kot datum oddaje vloge).

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



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 79 / 27. 9. 2013 / Stran 2677 

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

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

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

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

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

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

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

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

se bo začelo v torek, 22. 10. 2013. Kolikor se zaradi ve-
likega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu javnega 
razpisa najkasneje v roku 60 dni od zaključka odpiranja 
vlog.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega 
javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni 
strani MOL: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgr-
nitve-objave/.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani 
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delov-
ni dan, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. ure in 
v petek, od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina 

Ljub ljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 
2, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpi-

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

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

Informativni sestanek z vsemi zainteresiranimi za 
prijavo na ta javni razpis bo v ponedeljek, 7. 10. 2013 ob 
9.30, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, 
Ljub ljana. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno potr-
dite na zgornji elektronski naslov.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 27/2013 Ob-3748/13

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 načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje v letu 2013 (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 13/2013 – UPB) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

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

II. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina stanovanje štev. 56, Kidričeva 7, 

Velenje, ID stavbe št. 3499 (964-3499-56), ki leži na 
parc. št. 2525, k.o. 964 Velenje, v kvadraturi 31,93 m2, 
z izhodiščno ceno 23.000,00 EUR.

2. Nepremičnina stanovanje štev. 73, Kardeljev 
trg 1, Velenje, ID stavbe št. 3489 (964-3489-73), ki 
leži na parc. št. 2463/1, k.o. 964 Velenje, v kvadraturi 
61,77 m2, z izhodiščno ceno 51.200,00 EUR.

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

III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata za najmanj izhodišč-

no ceno.
2. Davek od prometa nepremičnin, stroške overitve 

pogodb pri notarju ter stroške vpisa nepremičnin v ze-
mljiško knjigo, plača kupec.

3. Nepremičnini se prodajata po sistemu »vide-
no-kupljeno«.

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 stanovanje Kidričeva 7, Velenje ni 
obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas 
in je prazna.

7. Nepremičnina stanovanje Kardeljev trg 1, Velenje 
je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen 
čas.

8. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugo-
dnejših ponudnikov, bo Komisija za razpolaganje, upra-
vljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
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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 prav-
ne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki 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 76333-7141998-27092013, 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;
– 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 22. 10. 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 Kidričeva 7, Velenje« 
ali »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnine – stanovanje Kardeljev trg 1, 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 in jo želi dopolniti, 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 22. 10. 2013 ob 12.30. Predstavniki po-

nudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom 
ponudnika.

4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje 
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje. Komisi-
ja 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.

Komisija bo v primeru več prejetih najugodnejših 
ponudb izvedla postopek v skladu s petim odstavkom 
37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13).

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. 430-0007/2013-19 Ob-3750/13

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08 in 87/11), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 ZUP – UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV 
– UPB2, 23/07, 41/07 in 57/12) Občina Mežica objavlja

javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem  

za leto 2013
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Mežica razpisuje oddajo neprofitnih 

stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti predno-
stne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Oblikovana bo prednostna lista:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v na-

jem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) v na-
daljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne 
udeležbe;

1. 2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja 
bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08 – v nadalje-
vanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal 
v času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja-
jo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu 
z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma pred-
pisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec ima pravico od najemnika vsakih 
pet let zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju po-
gojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Če najemnik 
glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni 
več upravičen do nadaljevanja neprofitnega najemnega 
razmerja, se neprofitna najemnina z odločbo spremeni 
v prosto oblikovano najemnino (tržno najemnino).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 79 / 27. 9. 2013 / Stran 2679 

1. 3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upo-
števani naslednji površinski normativi:

Štev. članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja  
brez plačila lastne udeležbe  

in varščine  
lista A

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se 
površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 
6 m2.

2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji za upravičenost do dodelitve 

neprofitnega stanovanja v najem:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v Občini Mežica;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim 

uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni naje-
mnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne pri-
sega vrednosti 40 % primernega stanovanja.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj 
v najem so tudi:

– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Obči-
ni Mežica in začasno bivajo v materinskih domovih in 
zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Mežica;

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalid-
skega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede 
na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Mežica 
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč 
druge osebe in zdravstvene storitve.

2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitne-
ga stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2012 ne presegajo v točki 2.3. določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2012 znašala 
990,66 EUR.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je raz-
vidno v tč. 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi 
A – brez lastne udeležbe.

2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja 
v najem glede na višino dohodka gospodinjstva

Velikost 
gospod. LISTA A

 % Meja dohodka (neto)
1-člansko 90 % do 891,59 EUR
2-člansko 135 % do 1.337,39 EUR
3-člansko 165 % do 1.634,59 EUR
4-člansko 195 % do 1.931,79 EUR
5-člansko 225 % do 2.228,98 EUR
6-člansko 255 % do 2.526,18 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se 
lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za 
spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.

2.4. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnje-
vati še naslednje splošne pogoje:

– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2012 ne presegajo gornje meje, določene v točki 
2.3. tega razpisa;

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva 
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za ne-
določen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali 
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po za-
konu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno 
najemnino;

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

2.4.1. Glede na število članov gospodinjstva vre-
dnost drugega premoženja (vse drugo premično ali ne-
premično premoženje v državi in tujini razen premože-
nja po tretji alineji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali 
drugih družinskih članov ne sme presegati naslednjih 
zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega 
premoženja 40 %

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

Kot osnova za določitev vrednosti primernega sta-
novanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točka-
mi po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja 
v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini 
gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom 
lastne udeležbe v času objave razpisa.

2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanj-

skega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno sta-
novanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico 
izgubili;

– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po 
letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih 
razlogov.

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

Prednostni red bo sestavljen na podlagi Pravilnika.
3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja ima-

jo prednost:
– mlade družine in mladi;
– družine z večjim številom otrok;
– invalidi in družine z invalidnim članom;
– družine z manjšim številom zaposlenih;
– državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez sta-

novanja ali pa so podnajemniki;
– ženske in ženske z otroki;
– žrtve družinskega nasilja.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opre-

deljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pra-
vilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije 
prosilcev:

– prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzite-
tno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, 
s čimer se omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki 
vlagajo v lastno izobrazbo;

– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in 
se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso 
pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede 
na število razpisanih stanovanj.
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4. Razpisni postopek
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno 

takso v znesku 22,66 EUR za vlogo in izdajo odločbe 
po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10- UPB5). Upravno 
takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim na-
logom na transakcijski račun za plačilo takse številka: 
01274-4740309145, sklic na št. 11 75736-7111002-2011 
– Občinske takse Občine Mežica, katerega fotokopijo se 
nalepi na vlogo.

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zah-
tevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5): da so prejemniki 
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so 
prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega 
varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost 
po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in du-
ševno prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo 
s pravnomočno odločbo.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem dvignejo obrazec vlo-
ge, s katerim se prijavijo na razpis od 20. 9. 2013 do 
vključno 30. 9. 2013 na Občini Mežica, Trg svobode 
1, Mežica, vsak delovni dan ali na spletni strani, www.
mezica.si – Razpisi.

Prosilci morajo oddati vloge do vključno 30. 9. 2013 
osebno v tajništvu Občine Mežica, Trg svobode 1, Me-
žica ali po pošti na isti naslov priporočeno po pošti 
s pripisom: »Javni razpis – Neprofitna stanovanja – Ne 
odpiraj!«

Občina Mežica

Št. 351-0067/2013-2 Ob-3771/13

Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, na podlagi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih 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) in Načrta raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mirna 
za leto 2013, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna  

po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Mirna, Glavna 

cesta 28, SI-8233 Mirna, matična številka: 2399164000, 
ID za DDV: SI80793509.

Postopek prodaje vodi komisija za vodenje in nad-
zor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izklicna 
cena

Predmet prodaje so nepremičnine na območju Ob-
čine Mirna, ki so razvidne iz seznama v nadaljevanju:

Zaporedna 
številka Številka parcele Katastrska občina Površina v m2 Izhodiščna cena  

v EUR brez DDV

1. 1334 1409-Brezovica 736 15.062,00 €

2. 1333/1 1409-Brezovica 2.180 5.119,50 €

3. 1333/3 1409-Brezovica 697 1.953,54 €

4. 1348 1409-Brezovica 4.629 4.848,88 €

5. 1399/1 1409-Brezovica 2.183 911,38 €
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Zaporedna 
številka Številka parcele Katastrska občina Površina v m2 Izhodiščna cena  

v EUR brez DDV

6. 1399/2 1409-Brezovica 906 460,43 €

7. 1347/2 1409-Brezovica 4.258 5.613,00 €

8. 110/12 1410-Mirna 654 15.565,20 €

9. 40/23 1410-Mirna 2.330 65.240,00 €

10. 40/24 1410-Mirna 32 896,00 €

11. 1732/6 1400-Straža 2.926 81.928,00 €

12. 1720/4 1400-Straža 675 8.010,00 €

Navedene cene ne vključujejo 22 % davka na do-
dano vrednost (DDV) oziroma davka na promet z ne-
premičninami (DPN) (glede na vrsto nepremičnine, ki 
je predmet nakupa).

Prodajalec nepremičnin ne bo prodajal pod izho-
diščno ceno. Prodajalec ni dolžan prodati nepremičnine 
in lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe odstopi od 
svoje ponudbe brez kakršnihkoli pravnih ali dejanskih 
posledic. Če odda ponudbo za posamezno nepremič-
nino zgolj en ponudnik, lahko prodajalec z njim izvede 
pogajanja z namenom zvišanja prodajne cene.

Pridržana služnostna pravica
Na parceli številka 1348, k.o. Brezovica si prodaja-

lec pridržuje ustanovitev brezplačne služnostne pravice 
za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja telovadne 
naprave v sklopu izgradnje TRIM steze.

3. Pogoji prodaje
3.1 S kupcem bo sklenjena prodajna pogodba skla-

dna z vzorcem iz razpisa. Vzorec pogodbe se ustrezno 
prilagodi glede na nepremičnino, ki je predmet nakupa. 
Prodajno pogodbo overi notar. Vse stroške overitve in 
prepisa v zemljiški knjigi nosi kupec.

3.2 Posamična nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najvišjo ceno (razen v primeru kme-
tijskih zemljišč, kjer se dodatno izvede postopek skla-
dno z zakonom za zagotavljanje varovanja predkupnih 
upravičencev). V roku 15 dni oziroma po poteku roka 
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim 
ponudnikom sklenjena pogodba, k podpisu katere mora 
kupec pristopiti najkasneje v 15 dneh po pozivu. Če ku-
pec v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je 
od nakupa odstopil in ima Občina Mirna pravico zadržati 
vplačano varščino.

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

3.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Ku-
pec prejme zemljiško knjižno dovolilo po plačilu celotne 
kupnine.

3.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na dodano vrednost/davek na promet 
nepremičnin, vse stroške notarja  ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi.

4. Način in rok plačila kupnine
4.1 Kupnino bo kupec poravnal na podračun eno-

tnega zakladniškega računa Občine Mirna številka: SI56 
0110 0010 0021 292, sklic na številko: SI00 722100 in 
namen: številka parcele (npr. za parc. št. 1399/1 se 
namen glasi – “Kupnina za 13991”) v 8 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, 
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v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na dodano vrednost oziroma 
davek na promet nepremičnin.

4.2 Posebni pogoji za nepremičnine pod zapored-
nimi številkami 1 do 6

Nepremičnine parc. št. 1333/1, 1333/3, 1348, 
1399/1, 1399/2 in 1347/2, k.o. 1409-Brezovica so kme-
tijska oziroma gozdna zemljišča. Pogodba z najugo-
dnejšim ponudnikom za navedene parcele bo sklenjena 
šele po izvedenem ustreznem postopku za zavarovanje 
pravic predkupnih upravičencev skladno z zakonodajo.

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmeti-
je, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upra-
vičenci po naslednjem vrstnem redu:

1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, 

meji na zemljišče, ki je naprodaj;
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik 

posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna 
za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;

6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije za Republiko Slovenijo.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na 
isto mesto v skladu s prejšnjim odstavkom, pravico do 
nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:

1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino 
ali glavno dejavnost;

2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3. kmet, ki ga določi prodajalec na podlagi me-

tode javne dražbe.
Po končanem javnem zbiranju ponudb bo uspeli 

dražitelj v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih ze-
mljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12) zaradi 
varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev 
iz 23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o spreje-
mu ponudbe za parcelo na pristojni Upravni enoti Treb-
nje, kjer bo ponudba objavljena, v nasprotnem primeru 
se njegova varščina zadrži.

V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe 
za parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih 
upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki so 
po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem 
(močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba 
sklenjena s predkupnim upravičencem. V tem primeru 
se uspelemu dražitelju povrne vplačana varščina v celoti 
oziroma sorazmernem deležu glede na vrednost nepre-
mičnine, ki je bila prodana predkupnemu upravičencu 
(za parcele, ki se prodajajo v paketu).

Z najugodnejšim ponudnikom oziroma predkupnim 
upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu 
obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. 
Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, 
se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe tudi v po-
daljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.

Kupec mora v roku šest dni od podpisa pogodbe 
podati vlogo za odobritev pravnega posla na pristojno 
Upravno enoto.

Kupec mora plačati celotno kupnino v enkratnem 
znesku v roku 8 dni od dneva, ko pristojna Upravna 
enota odobri pravni posel.

5. Pošiljanje ponudb, kraj in čas odpiranja ponudb
5.1 Ponudniki pošljejo ponudbe z oddajo ponudbe 

na priloženem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani, 

katere obvezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. 
Ponudniki ustrezno označijo za nakup katerih parcel 
oddajajo ponudbo in za kakšno ponudbeno ceno. V pri-
meru, da ponudbena cena ne bo navedena se šteje, da 
oddajajo ponudbo za nakup nepremičnine po izklicni 
ceni. Ponudbe s ponudbenimi cenami nižjimi od izklic-
nih bodo izločene iz postopka prodaje, ponudnikom pa 
bo vrnjena varščina, če je bila vplačana. Če varščina 
za posamezno parcelo ne bo plačana ali ne bo plačana 
v ustreznem (prenizkem) znesku do roka za predložitev 
ponudb, bo prodajalec štel, da se je ponudnik oddal po-
nudbo zgolj za parcele za katere je plačal ustrezno var-
ščino. Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 
15. 10. 2013 do 12:00 ure na naslovu prodajalca Občina 
Mirna, Glavna cesta 28, Mirna. Vloge oddane na pošto 
morajo prispeti na naslov najkasneje do izteka navede-
nega roka. Kasnejše ponudbe bodo štele za prepozne 
in bodo izločene iz postopka prodaje.

5.2 Javno odpiranje prejetih ponudb bo potekalo 
15. 10. 2013 na sedežu Občine Mirna, Glavna cesta 28, 
Mirna, velika sejna soba, s pričetkom ob 13:00.

5.3 Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 60 dni od 
datuma za predložitev ponudb.

6. Pogoji za ponudnike
6.1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje do-

mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki skladno s prav-
nim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik 
nepremičnine in ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako 
da odda ponudbo z izpolnitvijo obrazca najkasneje do 
roka za predložitev ponudb. Prodajalec bo ponudnike, 
ki so podali nepopolne ponudbe (razen varščine, ki je 
obvezni bistveni sestavni del ponudbe in mora biti pla-
čana pred potekom roka za predložitev ponudb) pozval, 
da jih dopolnijo v roku, ki bo določen.

6.2 Ponudnik mora plačati varščino in predložiti do-
kazilo o njenem plačilu. V primeru, da ponudnik odstopi 
od svoje ponudbe kadarkoli po plačilu varščine, se mu 
le-ta ne vrne.

6.3 Ponudnik predloži fotokopijo osebnega doku-
menta (potni list ali osebna izkaznica) zase kot fizično 
osebo oziroma zastopnika ali pooblaščenca za pravno 
osebo.

7. Varščina
7.1 Ponudniki morajo vplačati varščino, ki znaša 

najmanj 10 % izklicne cene posameznega predmeta 
prodaje, na podračun enotnega zakladniškega računa 
Občina Mirna številka: SI56 0110 0010 0021 292 (Ban-
ka Slovenije), sklic na številko: SI00 722100 in namen: 
številka parcele (npr. za parc. št. 1347/2 se namen glasi 
“Varščina za 13472”). Varščina se vplača ločeno za 
vsako parcelo.

7.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli, pa 
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku 
postopka.

7.3 Če ponudnik odstopi od svoje ponudbe ali ne 
izpolnjuje pogojev za udeležbo v postopku, razen kjer je 
izrecno določeno drugače, prodajalec obdrži varščino. 
Če ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, 
prodajalec obdrži varščino.

8. Dodatne informacije
8.1 Dodatne podrobnejše informacije o pogojih pro-

daje in podatke o posamezni nepremičnini dobijo inte-
resenti na Občini Mirna, tel. 07/304-71-53, elektronski 
naslov: tanja.sinkovec@mirna.si, kontaktna oseba je 
Tanja Šinkovec. 

8.2 Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi 
z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
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9. Drugi pogoji in pravila
9.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 

kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje, ki so oziroma bi morale biti 
kupcu znane (so navedene v javnem razpisu oziroma so 
razvidne iz zemljiške knjige). Ponudniki so dolžni preve-
riti dejansko stanje in pravno stanje nepremičnin preden 
oddajo svoje ponudbe. Prodajalec ne odgovarja za ge-
ološko stabilnost tal zemljišč ali druge sorodne pomanj-
kljivosti samega zemljišča.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so pred-
met prodaje, pridržuje odkupno pravico in pravico vpi-
sa neodplačne služnostne pravice za potrebe gradnje, 
vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne in-
frastrukture in služnost dostopa do javne infrastrukture. 
Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo.

9.2 Na javnem zbiranju ponudb uspe ponudnik, ki 
ponudi najvišjo ceno. V primeru, da prodajalec prejme 
več ponudb z enako najvišjo ceno, bo izvedel postopek 
s pogajanji z vsemi ponudniki (in ne zgolj s tistimi, ki so 
podali najvišjo ponudbeno ceno), ki so oddali ponudbe 
za to nepremičnino, tako da bo izbran tisti ponudnik, ki 
bo v pogajanjih ponudil najvišjo ceno. Če tudi s poga-
janji ne bo prišlo do zgolj ene najvišje ponudbe (npr. 
ponudniki vztrajajo pri svoji začetni ceni), bo prodajalec 
med ponudniki, ki so na pogajanjih podali najvišjo ceno, 
izvedel javni žreb za izbiro ponudnika.

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

9.4 Pri postopku nakupa nepremičnin ne morejo 
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi 
postopek, in z njimi povezane osebe. Za povezano ose-
bo se štejejo:

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki 
vodi postopek, ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni 
vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do dru-
gega kolena, ali če je s članom komisije oziroma z ose-
bo, ki vodi postopek, ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu 
do četrtega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza 
prenehala ali ne;

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, 
ki vodi postopek, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali 
posvojenca oziroma posvojitelja;

– druge osebe, s katerimi je glede na znane oko-
liščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan 
član komisije oziroma oseba, ki vodi postopek, ali ceni-
lec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi 
nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi 
postopek, ali cenilca.

9.5 Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh od sprejema odločitve. O najugo-
dnejšem ponudniku bo odločil župan s pisnim sklepom. 
Odločitev župana je dokončna.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od pre-
jema poziva skleniti prodajno pogodbo skladno z vzor-
cem iz razpisne dokumentacije. Če kupec v roku ne 
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca 
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji tega 
javnega razpisa so sestavni del pogodbe. Kupec plača 
poleg kupnine še 22 % DDV oziroma 2 % DPN in stro-
ške notarskih storitev, povezanih s sklenitvijo pogodbe 
in vpisom lastninske pravice ter ostale potrebne storitve.

9.6 Besedilo javnega razpisa in obrazci so obja-
vljeni na spletni strani Občine Mirna: http://www.mir-
na.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/.

Občina Mirna
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Št. 2030-13-0067 Ob-3728/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljub ljana, skladno z določbami Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter 
določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in naslednji) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 
3, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Poslovni prostori na naslovu Tumova ulica 3 v Novi 

Gorici, in sicer: posamezni del št. 2, z ID znakom 
2304-1405-2, ki predstavlja poslovna prostora, čajno 
kuhinjo, ložo in hodnik v prvem nadstropju, v skupni 
izmeri 72,80 m2, posamezni del št. 3, z ID znakom 
2304-1405-3, ki predstavlja poslovne prostore, hodnik, 
kopalnico, shrambo in ložo v drugem nadstropju, v sku-
pni izmeri 61,73 m2 ter posamezni del št. 4, z ID znakom 
2304-1405-4, ki predstavlja arhiv na strehi, v skupni iz-
meri 9,76 m2. Poslovni prostori so zemljiško knjižno ure-
jeni, a zasedeni z najemnikom, ki ima najemno pogodbo 
sklenjeno za nedoločen čas. Posamezni etažni deli se 
prodajajo kot celota, na njih ima skladno z določbami 
Stvarnopravnega zakonika predkupno pravico drugi eta-
žni lastnik. Izklicna cena je 105.000,00 EUR.

Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na 
promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Po-
godba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer 
so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavlja-
nje predkupne pravice.

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

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-

na sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo po-

tekala na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška cesta 21, 
1000 Ljub ljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer: dne 
15. 10. 2013, s pričetkom ob 10. uri.

7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino znaša 10.500,00 EUR 

in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 
20303-7103018-67312013, z navedbo namena nakazi-
la: Javna dražba–Tumova.

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

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

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

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

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne 
dražbe se obrnite na Marijo Petek, tel. 01/478-83-34, 
e-pošta: marija.petek@gov.si. Ogled predmeta javne 
dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.

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

9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravne-
ga posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne skle-
ne pogodbe z uspelim dražiteljem, pri čemer se zavezu-
je povrniti izkazane stroške prevzema dokumentacije.

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

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

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili 
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba 478-74/2013 
– Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za pravosodje, 
Župančičeva 3, Ljub ljana, najkasneje do 11. 10. 2013, 
do 16. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je 
mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani 
varščini, tudi na dan javne dražbe.

Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora 
vsebovati naslednja dokazila:

– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila dražitelj ne more pridobiti, pa lastno izjavo, over-
jeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno od-
govornostjo 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 institu-
cije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor 
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, over-
jeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega TRR).

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

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

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

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3725/13

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-

Javne dražbe
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ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), 
34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06 in 139/06) in sprejetega Letnega načrta razpola-
ganja z občinskim nepremičnim premoženjem za leto 
2013, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, 
faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.

2. Opis predmeta prodaje je:
a) Zemljiška parcela v Litiji, 1350/12, v izmeri 

625 m2, k.o. 1835 – Hotič, do 1/1.
Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega 

sistema oskrbe z vodo, cevovod javne kanalizacije in 
jašek, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati 
izrecno in nepogojno zemljiško knjižno dovolilo za vknjiž-
bo neodplačne stvarne služnosti, za potek javnega sis-
tema oskrbe z vodo, javno kanalizacijo in jašek v korist 
občine. V zemljiški knjigi je vknjižena služnostna pravica 
položitve električnega kabelskega priključka.

b) Zemljiška parcela v Litiji, 297/44, v izmeri 700 m2, 
k.o. 1838 – Litija do 1/1. Na predmetni nepremičnini po-
teka javni vodovod – sekundarni priključek, zato se bo 
kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepo-
gojno zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne 
stvarne služnosti za potek javnega vodovoda – sekun-
darni priključek v korist občine.

c) Zemljiška parcela v Litiji, 184/6 travnik, v izmeri 
993 m2, k.o. 1838 Litija do 1/1. Na predmetni parceli se 
nahaja cevovod javne kanalizacije, zato se bo kupec 
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno 
zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvar-
ne služnosti za potek javne kanalizacije v korist občine.

d) Zemljiška parcela v Zagorici, 1010/5, v izmeri 
998 m2, k.o. 1838 – Litija (prodaja se zemljišče brez 
objekta) do 1/1.

e) Zemljiška parcela na Tlaki, 1133 travnik, v izmeri 
1.716 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Zemljiška parcela 
je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načr-
tu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena 
v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja 
Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše 
namenske rabe TL – 01 BT – površine za turizem so na-
menjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega 
delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo 
gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrob-
ni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje 
za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine 
oziroma investitor. Na predmetni parceli se nahaja ce-
vovod javnega sistema oskrbe z vodo, zato se bo kupec 
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno 
zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvar-
ne služnosti za potek javnega sistema oskrbe z vodo 
v korist občine.

f) Zemljiška parcela na Tlaki, 1134 pašnik, v izmeri 
cca. 579 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Za preostali del 
nepremičnine, za katero se ocenjuje, da po njej poteka 
del kategorizirane javne poti JP 708970, pa se bo izve-
dla zemljiškokatastrska meritev javne poti. Zemljiška 
parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredelje-
na v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja 
Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobne-

ga prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše 
namenske rabe TL – 01 BT – površine za turizem so na-
menjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega 
delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo 
gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrob-
ni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje 
za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine 
oziroma investitor.

g) Del zemljiške parcele na Tlaki, 1135 njiva, v iz-
meri 914 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Zemljiška parcela 
je na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena 
v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja 
Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše 
namenske rabe TL – 01 BT – površine za turizem so na-
menjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega 
delovnega centra na južnem delu območja. Pred novo 
gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrob-
ni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje 
za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepremičnine 
oziroma investitor.

h) Zemljiška parcela na Tlaki, 1222 travnik, v izmeri 
1140 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Zemljiška parcela je na 
podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto 
urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer 
je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske 
rabe TL – 01 BT – površine za turizem so namenjene 
gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega 
centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je 
potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostor-
ski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, 
strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma in-
vestitor.

i) Stavbišče na Tlaki, 1221 stavbišče, v izmeri 
856 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Zemljiška parcela je na 
podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto 
urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer 
je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske 
rabe TL – 01 BT – površine za turizem so namenjene 
gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega 
centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je 
potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostor-
ski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, 
strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma in-
vestitor. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne-
ga sistema oskrbe z vodo, jašek in oprema, zato se bo 
kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in ne-
pogojno zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplač-
ne stvarne služnosti za potek javnega sistema oskrbe 
z vodo, jašek in oprema v korist občine.

j) Zemljiška parcela na Tlaki 1136 pašnik, v izmeri 
2210 m2 in njiva, v izmeri 7013 m2, k.o. 1853 Okrog do 
1/1. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skla-
du s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, kar 
pomeni, da imajo po postopku v skladu ZKZ predkupni 
upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo. Zemlji-
ška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) 
opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN 
naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje 
podrobnejše namenske rabe TL – 01 BT – površine za 
turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo 
varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. 
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Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občin-
ski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše 
pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepre-
mičnine oziroma investitor.

k) Zemljiška parcela na Tlaki, 1220 njiva, v izmeri 
3.784 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Na nepremičnini 
obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Za-
kona o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da imajo po 
postopku v skladu ZKZ predkupni upravičenci možnost 
izenačiti najvišjo ponudbo. Zemljiška parcela je na pod-
lagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto 
urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, 
kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN). Območje podrobnejše 
namenske rabe TL – 01 BT – površine za turizem so 
namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstve-
nega delovnega centra na južnem delu območja. Pred 
novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občinski 
podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše 
pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepre-
mičnine oziroma investitor.

l) Zemljiška parcela na Tlaki, 1218 pašnik, v izmeri 
1540 m2 in njiva, v izmeri 2123 m2, k.o. 1853 Okrog do 
1/1. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skla-
du s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, kar 
pomeni, da imajo po postopku v skladu ZKZ predkupni 
upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo. Zemlji-
ška parcela je na podlagi Odloka o Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) 
opredeljena v enoto urejanja prostora TL – 01 BT OPPN 
naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Območje 
podrobnejše namenske rabe TL – 01 BT – površine za 
turizem so namenjene gostinstvu in turizmu z ureditvijo 
varstvenega delovnega centra na južnem delu območja. 
Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in sprejeti občin-
ski podrobni prostorski načrt, ki bo določal podrobnejše 
pogoje za gradnjo, strošek katerega krije lastnik nepre-
mičnine oziroma investitor.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je 

izklicna cena 37.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b) je 
izklicna cena 49.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je 
izklicna cena 74.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod d) je 
izklicna cena 63.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-

ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod e) je 
izklicna cena 16.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod f) je 
izklicna cena 5.500,00 EUR brez vključenega DDV ozi-
roma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko 
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je 
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne 
vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepremič-
nin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec ozi-
roma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod g) je 
izklicna cena 8.500,00 EUR brez vključenega DDV ozi-
roma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko 
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je 
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne 
vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepremič-
nin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec ozi-
roma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h) je 
izklicna cena 10.500,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod i) je 
izklicna cena 16.500.00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod j) je 
izklicna cena 45.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod k) je 
izklicna cena 22.500,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod l) je 
izklicna cena 13.600,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davek na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
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5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino za nepremičnine pod a) oziroma b) ozi-

roma c) oziroma d) oziroma e) oziroma f) oziroma g) 
oziroma h) oziroma i) oziroma j) oziroma k) oziroma l) 
iz 2. točke besedila te javne dražbe poravna kupec na 
transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491 
v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo 
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavi-
na pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na 
določen način in v določenem roku, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano var-
ščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celo-
tne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vrši-
la dne 14. 10. 2013, v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. 
nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom 
ob 14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Obči-
no Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za 
udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti 
v vložišče Občine Litija, najkasneje do 14. 10. 2013 do 
12. ure (prejemna teorija).

7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 14. 10. 2013 do 

11. ure, vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na 
transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491, 
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za ne-
premičnino pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) 
oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma i) 
oziroma j) oziroma k) oziroma l)«.

Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobre-
stno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo 
uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

V primeru, da interesent plača varščino za nepre-
mičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne 
dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.

V primeru, da se bo na ponudbo za odkup ne-
premičnin s parc. št. 1136, 1220 in 1218, k. o. Okrog 
v času njene objave na oglasni deski upravne enote Li-
tija zglasil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih 
v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi 
najugodnejšemu dražitelju v roku 15 dni od pravnomoč-
nosti odločbe o odobritvi pravnega posla.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
metov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom pre-
moženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini 
Litija na tel. 01/896-34-56 ali na e-naslovu: manja.sar-
bek@litija.si.

9. Opozorilo
V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni 

dražbi ponudba za odkup nepremičnin, parc. št. 1136, 
1220 in 1218, k. o. Okrog 30 dni objavljena na oglasni 
deski Upravne enote Litija. Najugodnejši dražitelj za 
navedene tri nepremičnine je po opravljeni javni draž-
bi zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe 
Občine Litija še v postopku objave ponudbe za pro-
dajo predmetnih nepremičnin po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih, in sicer navedeno izjavo mora poslati pripo-
ročeno s povratnico na Občino Litija, Jerebova 14, 1270 
Litija ter na Upravno enoto Litija, v nasprotnem primeru 
se njegova varščina, položena v postopku javne dražbe, 
zadrži. V primeru, da bo na Upravno enoto Litija pisno 
izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih 
upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri 
sklenitvi pravnega posla z Občino Litijo imel prednost. 
V tem primeru bo varščina najugodnejšega dražitelja, ki 
jo bo Občina Litija zadržala do sklenitve pravnega posla, 
le-temu brezobrestno vrnjena.

Vodja dražbe oziroma strokovna komisija, ki vodi 
postopek te dražbe, lahko s soglasjem župana Obči-
ne Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki 
je predmet te javne dražbe, vse do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške 
za prevzem razpisne dokumentacije.

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

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno 
prijavijo tako da:

– plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 

biti starejši od 30 dni (AJPES)- za pravne osebe ali fo-
tokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (foto-
kopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti 
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),

– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in 
s.p, potrebno je predložiti original,

– predložijo davčno številko za fizične osebe (davč-
na številka mora biti predložena v originalu oziroma 
overjena kopija pri upravni enoti ali pri notarju) ali iden-
tifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti 
ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne 
dražbe udeleži pooblaščenec,

– predložijo številko transakcijskega računa in ime 
banke za primer vračila varščine.

Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh 
dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, 
izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do 

vključno 14. 10. 2013 do 12. ure, prijavil na dražbo 
ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,

– pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno 
pooblastilo s strani upravne enote ali notarja,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni po-
dana višja ponudba,

– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno 

ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo 

ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od 
dražbe, varščina zapade v korist občine,

– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma 
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja 
javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu 
pogodbe,

– ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne draž-
be (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe),

– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi DDV/ 
2 % davek na promet nepremičnin, plača kupec.



Stran 2688 / Št. 79 / 27. 9. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih 
pogodb ne bodo upoštevane.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba naj-
kasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku 
roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne 
podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponu-
dnik zadrži njegovo varščino.

Občina Litija

 Ob-3736/13

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica 
za leto 2013, ki ga je na svoji 13. redni seji 20. decembra 
2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica in Dopolnitve 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribni-
ca, ki jo je na svoji 15. redni seji 18. aprila 2013 sprejel 
Občinski svet Občine Ribnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje
Profitno enosobno stanovanje št. 1 v pritličju več-

stanovanjske stavbe na naslovu Knafljev trg 13, 1310 
Ribnica (ID posameznega dela 1625-454-3), neto tlorisna 
površina 26,60 m2, stanovanje še ni vpisano v zemljiški 
knjigi kot etažna lastnina.

Večstanovanjska stavba, v kateri se nahaja predme-
tno stanovanje, je bila zgrajena leta 1979 in stoji na parc. 
št. 119/32, k.o. 1625 – Ribnica. Stanovanje je sestavljeno 
iz naslednjih prostorov: predsobe, kuhinjske niše, večna-
menske sobe in kopalnice z WC-jem, stanovanju pripada 
tudi shrambni prostor v pritličju objekta. Stanovanje je del-
no opremljeno, opremljeni sta kuhinjska niša in kopalnica, 
medtem ko soba in predsoba nista opremljeni.

3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje 
pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za stanovanje pod točko 2. je 

28.416,60 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 2 % 

davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-

višjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 

30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcij-
ski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476.

Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena 

sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avto-
matično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem 
roku. Plačana varščina se v tem primeru ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 
15. oktobra 2013, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), 
Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer ob 11. uri.

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 
varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo 
bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski 
račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 
DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja), z naved-
bo »plačilo varščine za nakup stanovanja«.

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

10. Ogled predmetnega stanovanja bo možen 
po predhodnem dogovoru na tel. 01/837-20-28 (Zalka 
Gorše), pri navedeni kontaktni osebi dobite tudi doda-
tne informacije o nepremičnini. Vse ostale informacije 
glede javne dražbe dobite na tel. 01/837-20-10 (Ana 
Lesar Oražem).

11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in 

fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Repu-
blike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne-
premičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega 
registra – pravne osebe in sp ipd.),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fi-
zična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo 
pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko 
računa za primer vračila kavcije,

– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja po-

gojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu 
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred 
začetkom dražbe.

12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. 
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navede-
nem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina 
Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnina pod točko 2. se proda v celoti po 

načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali 
garancij za nepremičnino,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stro-
ški notarske overitve pogodbe, stroški vknjižbe v ze-
mljiško knjigo), vključno z davkom na promet nepre-
mičnin, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-
novana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno 
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komi-
sije,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti posto-
pek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve prav-
nega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni 
povrne plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica
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Št. 110-7/2013 Ob-3720/13

Svet Centra za socialno delo Metlika razpisuje na 
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPD-ZC, 127/06 – ZJPZ), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,41/07 – popr., 122/07 
Odl. US: U-I11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 ZUPJS 
in 57/12), 12. člena Statuta Centra za socialno delo Me-
tlika, ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Metlika 
z dne 27. 2. 2013, prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Metlika.

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko izbran/iz-
brana kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene 
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih 
izkušenj in opravljen izpit iz področja socialnega var-
stva, ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV ter 
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vo-
dilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju soci-
alnega varstva in opravljen strokovni izpit iz področja 
socialnega varstva,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje,

– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi 
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vode-
nje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna 
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno 
izobraževanje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 

naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa 
na naslov, Center za socialno delo Metlika, Naselje 
Borisa Kidriča 5a, 8330 Metlika, z oznako »Ne odpiraj – 
razpis za direktorja«.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po 
končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo Metlika

Št. 0062/2013 Ob-3721/13

Svet Varstveno delovnega centra Koper, Muzej-
ski trg 7, 6000 Koper, na podlagi sklepa 8. redne seje, 
v skladu z določili 32., 33. in 34. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91/I, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94, 8/96, 36/00,127/06), 56. in 57. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS,št. 3/07 – UPB2 
s popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVar-
Pre in 62/10 – ZUPJS, 57/12), 33. in 34. člena Statuta 
Varstveno delovnega centra Koper, razpisuje delovno 
mesto

direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom dolo-

čenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpol-
njevati še naslednje pogoje:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) 
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delov-
nih izkušenj

ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva;

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva;

-opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda;

– predložiti mora program dela Varstveno delovne-
ga centra Koper;

– znanje jezika italijanske narodnosti (vsaj pasivno).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev, kratkim življenjepisom in programom 
dela VDC Koper morajo kandidati poslati po pošti na 
naslov: Varstveno delovni center Koper, Muzejski trg 7, 
6000 Koper, p.p. 745 ali oddati v tajništvu zavoda v Ko-
pru, Muzejski trg 7/I najkasneje v 15 dneh po objavlje-
nem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 
Prijava na razpis«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 
30 dni od objave razpisa.

Svet Varstveno delovnega centra Koper

Št. 127 Ob-3722/13

Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne ume-
tnosti Celje, Ljub ljanska cesta 97, 3000 Celje, na podlagi 
35. člena Zakona o zavodih razpisuje delovno mesto

ravnatelja – direktorja*.
Izvoljeni kandidat bo opravljal funkcijo ravnatelja 

Srednje poklicne in strokovne šole in direktorja zavoda 
Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja- direktorja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D;)

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je dne 1. 1. 2014.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-

kovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 

kandidat ni v kazenskem postopku,
– kratek življenjepis,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 

zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, 
Ljub ljanska cesta 97, 3000 Celje, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja/direktorja«.

Razpisi delovnih mest
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Komisija imenovana za izvedbo postopka razpisa 
in imenovanja ravnatelja organizacijske enote Srednje 
poklicne in strokovne šole in direktorja zavoda Šole za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bo obravnavala 
samo popolne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

* Moška slovnična oblika se v celotnem tekstu na-
naša na oba spola.

Svet zavoda Šole za hortikulturo  
in vizualne umetnosti Celje

Št. 33/2013 Ob-3735/13

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št, 12/91 in 8/96), z 58. členom ZOFVI ter sklepa 17. 
redne seje Sveta zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec, 
razpisujemo prosto delovno mesto

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

telja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 in Zako-
na o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 58/09 ZOFVI-H, 64/09 in 65/09).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Predviden začetek dela je 31. 12. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, o de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program dela 
z vizijo razvoja GŠ, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, 
da niso v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da 
pri kateremkoli drugem sodišču zunaj kraja prebivališča 
zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo de-
janje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 14 dneh po 
objavi razpisa, na naslov, Svet Glasbene šole Slovenj 
Gradec, Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom 
Za razpis ravnatelja.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda
Glasbene šole Slovenj Gradec
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Št. 104/2013 Ob-3746/13

Spremembe

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije objavlja spremembo 4. javnega povabila za 
zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih 2011«.

V javnem povabilu k zbiranju ponudb v okviru pro-
grama »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 
2011« (Uradni list RS, št. 52/13) se točka 11.2 Podpora 
regionalnemu razvoju spremeni tako, da se glasi:

»11.2. Podpora regionalnem razvoju
Javno povabilo upošteva vidik regionalnega razvo-

ja, zato se skupna razpoložljiva sredstva v javnem po-
vabilu razdelijo po kvotah glede na posamezne razvojne 
regije. Pri določitvi kvote je upoštevan delež delovno 
aktivnega prebivalstva po posameznih razvojnih regijah 
(delovno aktivno prebivalstvo v mesecu februarju 2013, 
vir: SURS), v kateri ima ponudnik sedež.

Razvojna regija

Razpoložljiva sredstva  
na regijo v EUR  

po prerazporeditvi 
sredstev

Gorenjska 122.706,54 €

Goriška 78.346,63 €

Jugovzhodna Slovenija 91.315,40 €

Koroška 43.342,82 €

Notranjsko kraška 29.242,14 €

Obalno kraška 76.042,70 €

Osrednjeslovenska 487.889,75 €

Podravska 203.865,65 €

Pomurska 66.939,95 €

Savinjska 177.497,96 €

Spodnjeposavska 40.111,11 €

Zasavska 20.587,80 €

Kolikor pred iztekom javnega povabila sredstva za 
posamezno regijo ostajajo neizkoriščena, lahko sklad 
ta sredstva prerazporedi na tiste regije, kjer se sredstva 
porabijo pred iztekom javnega povabila. O prerazpore-
ditvi sredstev bo sklad potencialne ponudnike obvestil 
na svoji spletni strani.«

Sprememba javnega povabila začne veljati z dnem 
objave v Uradnem listu RS. Ostalo besedilo javnega 
povabila ostane nespremenjeno.

Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (http://www.sklad-kadri.si).

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 82 Ob-3723/13

Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37,2258 Sveti 
Tomaž, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca: Občina Sveti Tomaž, 
Sveti Tomaž 37,2258 Sveti Tomaž.

2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je zemljišče s parc. št. 1575, 

k.o. Bratonečice, dvorišče in stavbišče, v skupni izmeri 
602 m2.

Na parceli stoji starejša stanovanjska hiša z gospo-
darskim poslopjem, ki sta v zelo slabem stanju.

Zemljišče se prodaja za izhodiščno ceno 
5.100,00 EUR.

Do nepremičnine je možen dostop.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-ku-

pljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogod-
be ne bodo mogoče. Prodajalec ne odgovarja za stvarne 
in pravne napake predmeta prodaje.

– Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu po-
nudniku.

– Ponudnik mora predloži potrdilo o državljanstvu 
(samostojni podjetniki tudi izpis iz poslovnega registra) 
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe;

– Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
od izhodiščne cene;

– Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu skle-
pa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 30 dneh 
po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe 
ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.

– Ker je del nepremičnine opredeljeno kot delno 
kmetijsko zemljišče, mora zainteresirani kupec v pravo-
časnem roku vložiti vlogo o sprejemu ponudbe tudi na 
Upravno enoto Ormož.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod 
katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:

a) Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z doka-
zili in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 25. oktobra 
2013, do 10. ure na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti 
Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž z oznako: »Ne odpiraj – 
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. Na 
hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov 
ponudnika.

Ker je del nepremičnine opredeljeno kot delno kme-
tijsko zemljišče, mora zainteresirani kupec v pravoča-
snem roku vložiti vlogo o sprejemu ponudbe tudi na 
Upravno enoto Ormož (30 dnevni rok od nabitja na UE 
Ormož).

b) Pogoji za udeležbo
Ponudnik izpolni obrazec 1 in 2, ki sta sestavni del 

tega povabila. Ponudba mora obvezno vsebovati:
– podatke ponudnika (ime in priimek, naslov stal-

nega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno 
številko, transakcijski račun);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišče 
cene;

Druge objave
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– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene na račun Občine Sveti Tomaž, 
št. 011000100020516, sklic 00714100«. Plačana var-
ščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem 
drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti 
vrnjena v 30. dneh po izboru najugodnejšega ponudni-
ka;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi 
pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremič-
nine poznano;

– ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe)
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe.

5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremični-
ne umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki 
je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se 
varščina ne vrne.

6. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. oktobra 2013, do 

10.30, na sedežu Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 
37,2258 Sveti Tomaž.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, 
ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Sveti 
Tomaž.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pri-
četkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pi-
sna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju 
ponudb.

Ponudniki – fizične osebe/samostojni podjetniki, ki 
bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb pa mora-
jo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji 
izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izbo-
ru najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po 
javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, 
se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo 
proste presoje.

7. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba 

v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega po-
nudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan 
plačati na račun Občine Sveti Tomaž v roku 30 dni po 
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku, 
je bistvena sestavina pogodbe. Občina Sveti Tomaž 
bo izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu 
celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s proda-
jo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, 
vknjižba lastninske pravice na svoje ime).

8. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne 
pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, 
se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina 
se mu ne vrne in zapade v korist Občine Sveti Tomaž.

9. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega 
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pro-
daji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma 
lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazloži-
tve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru 
se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni 
brez obresti.

10. Podrobnejše informacije
Dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje 

lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. 02/741-66-00 
pri Hartman Zinki. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazec vloge 
je objavljeno na oglasni deski Občine Sveti Tomaž ter 
na spletni strani Občine Sveti Tomaž: http://www.sv-to-
maz.si pod aktualno.

Občina Sveti Tomaž

Št. 4300-048/13 Ob-3724/13

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper (v 
nadaljevanju: prodajalec).

2. Naziv in sedež upravljavca: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 
Ljub ljana.

3. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) Poslovni prostori v poslovno – stanovanjskem 

objektu na Partizanski ulici 18, 6210 Sežana, parc. 
št. 4041/8, k.o. Sežana,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/6, št. dela 
stavbe 5.E – 13,07 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/7, št. dela 
stavbe 6.E – 4,11 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/8, št. dela 
stavbe 7.E – 7,32 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/9, št. dela 
stavbe 8.E – 20,06 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/10, št. 
dela stavbe 9.E – 24,80 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/11, št. 
dela stavbe 10.E – 15,44 m2 ter

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/12, št. 
dela stavbe 11.E – 3,52 m2,

kot skupno zaključeno celoto.
Poslovni prostori predstavljajo zaključeno enoto, 

sestavljeno iz petih pisarn in dveh hodnikov. Zgradba 
je bila zgrajena pred približno 100 leti. Prenova se je 
izvajala v letih 1987, 1989 in 1993.

Izhodiščna cena je 57.717,00 EUR.
4. Vrsta prodaje: prodaja stvarnega premoženja.
5. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnina se proda po načelu videno – ku-

pljeno.
b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin 
na območju Republike Slovenije.

c) Z oddajo ponudbe ponudnik v celoti sprejema in 
soglaša s pogoji tega javnega razpisa.

d) Ponudnik je na dano ponudbo vezan do dneva 
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom, 
vendar najdlje šest mesecev od dneva, določenega za 
prejem ponudb.

e) Ponudnik mora do izteka roka za prejem ponudb 
plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za ne-
premičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije IBAN št. 
SI56 0110-0603-0274-014, BIC št. BSLJ SI2X; Banka 
Slovenije; Slovenska cesta 35, Ljub ljana in referenco 
št. 00 2200-720.

f) Nepremičnina je nezasedena.
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6. Drugi pogoji:
a) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na 

prejete ponudbe, ne sklene prodajne pogodbe z nobe-
nim ponudnikom ter tudi, da lahko že začeti postopek 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez dol-
žnosti povračila kakršnih koli stroškov.

b) Ponudnik odda svojo ponudbo na vnaprej pripra-
vljenih obrazcih, ki so, skupaj z objavo razpisa, dostopni 
na spletni strani prodajalca http:/www.zzzs.si, pod rubri-
ko »Novosti«, ali po elektronski pošti preko kontaktnih 
oseb (nedjan.koren@zzzs.si ali erika.kariz@zzzs.si).

c) V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z ne-
premičninami, ki ga je kupec dolžan plačati poleg ku-
pnine.

7. Vsebina ponudbe:
a) Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebo-

vati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 

1),
– izpolnjen obrazec Ponudba (Priloga 2),
– potrdilo o plačilu varščine (10 % od ponujene 

cene).
b) Ponudba šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine in je prejeta pravočasno.
8. Rok za predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe naj zainteresirani ponudniki po-

šljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti na naslov 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna 
enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper ali osebno 
oddajo v sprejemno pisarno (soba št. 2 v pritličju). Pi-
sne ponudbe morajo prispeti do torka, 15. 10. 2013 do 
10. ure na sedež prodajalca. Na kuverti naj ponudniki 
vidno označijo »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne 
odpiraj«, ter na hrbtni strani kuverte svoj naziv in sedež 
oziroma ime in priimek ter naslov.

9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 10. 2013 

ob 11. uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja po-
nudb, v sejni sobi št. 4 v pritličju.

b) Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, 
njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastilom.

c) Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene iz nadaljnjega postopka.

d) Postopek izbire najugodnejšega ponudnika bo 
opravila posebna komisija upravljavca.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpi-
sne pogoje in ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno za 
nepremičnino, ki se prodaja. V primeru, da bi več po-
nudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno 
ceno, bo prodajalec pozval vse najvišje enako uspele 
ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo 
višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih 
enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik za ne-
premičnino izžreban.

f) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva 
javnega odpiranja ponudb.

10. Sklenitev pogodbe
a) Z izbranim ponudnikom se sklene kupo-prodajna 

pogodba. Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu 
pogodbe v petnajstih dneh od prejema sklepa o izbiri in 
poziva k sklenitvi pogodbe.

b) Izbrani ponudnik (kupec) mora celotno kupnino 
poravnati v osmih dneh od izstavitve računa na transak-
cijski račun prodajalca. Rok plačila je bistvena sestavina 
pravnega posla.

c) Če izbrani ponudnik (kupec) v določenem roku 
ne pristopi k podpisu pogodbe ali če v določenem roku 

ne plača preostanka kupnine, plačana varščina zapade 
v korist prodajalca in se šteje za odstopnino.

d) V primeru odstopa izbranega ponudnika si pro-
dajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe z na-
slednjim najugodnejšim ponudnikom (kupcem).

e) Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnine. Kupec nepremičnine je dol-
žan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiško 
knjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske storitve, vpis 
v zemljiško knjigo) ter plačati vse pripadajoče javne 
dajatve.

11. Kontaktna oseba prodajalca za ogled: ogled 
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru 
s Cirilko Kos, tel. 05/730-50-16, elektronski naslov: ci-
rilka.kos@zzzs.si.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Območna enota Koper

Št. 278-1-5206/2013 Ob-3726/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železni-
ce, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo 
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno 
železo.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, 

lokacija Divača, (postaja Sežana),
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, 

lokacija Podbrdo (postajališče Podmelec),
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, 

lokacija Borovnica,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, 

lokacija Nova Gorica,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Novo mesto,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Zalog,
– Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Celje, 

lokacija Celje (tovorna postaja Čred).
Predmet prodaje obsega:
– cca 400 ton neuporabnih tirnic, kretnic, DTM (od-

padno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

90.000,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 8. 10. 2013, 

ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi 
vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske že-
leznice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer 
po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.ko-
smac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 2781-5352/2013 Ob-3733/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, 
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d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k naku-
pu premičnin: neuporabnega materiala, odpadni baker.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija: Služba za EE, pisarna EE Ljub ljana (ob-

močje Ljub ljana, Postojna, Celje).
Predmet prodaje obsega: cca 10 ton neuporabne-

ga bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice 
Cu 120).

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 
44.000,00 EUR.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 9. 10. 2013, 
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske že-
leznice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije in sicer 
po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.ko-
smac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/291-46-34.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 671/13 Ob-3734/13

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljub ljanska 
ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

1. Upravljavec: Univerzitetni klinični center Maribor, 
Ljub ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

2. Predmet oddaje v najem
V najem se oddaja del prostorov objekta II-2: Vho-

dni paviljon v naslednjih izmerah:

– trgovina 69,05 m2,
– pisarna 6,56 m2,
– skladišče 33,17 m2,
– predprostor 3,81 m2,
– garderoba 6,77 m2,
– WC – predprostor 1,27 m2,
– WC 1,30 m2,
Skupaj: 121,93 m2,

na Ljub ljanski ulici 5, Maribor.
Poslovni prostori se nahajajo na parceli ID znak: 

659-209/0-0.
Poslovni prostori so namenjeni opravljanju trgovin-

ske dejavnosti z živili.
Tloris poslovnih prostorov s popisom prostorov 

s površinami in razpisna dokumentacija sta objavljeni na 
spletni strani upravljavca, in sicer: http://www.ukc-mb.si.

3. Osnovni pogoji najema
Poslovni prostor se oddaja za določen čas desetih 

let.
Poslovni prostor se oddaja v najem kot zaključena 

celota in izključno za opravljanje dejavnosti trgovine z ži-
vili. Najemnik mora v prodajalni potrošnikom nuditi tudi 
določene vrste napitkov in živil (kavo, čaj, brezalkoholne 
pijače in druge tople napitke, pecivo, krofe, izdelke iz do-

peke, sendviče, mini pizze in podobno), kot to dopušča 
določba četrtega odstavka 3. člena Zakona o trgovini 
(Uradni list RS, št. 24/08).

Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora 
v podnajem.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju v ka-
kršnem je. Prostor je potreben obnove in investicijskih 
vlaganj, ki pa se najemniku po prenehanju najema ne 
povrnejo oziroma se povrnejo deloma, če so izpolnjeni 
pogoji, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe. Upra-
vljavec (najemodajalec) ocenjuje vrednost del obnove 
prostorov najmanj na vrednost 30.000,00 EUR (zame-
njava oken, tlakov, keramike, strojnih instalacij, itd.). 
V prostoru ni nobenega inventarja.

Najemnik mora zagotoviti pričetek obratovanja tr-
govine najkasneje v 100 dneh od podpisa najemne 
pogodbe.

Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, 
dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za 
izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetih in obno-
vljenih poslovnih prostorih.

Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in dru-
ge morebitne stroške, opredeljene v vzorcu najemne 
pogodbe.

Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist UKC Maribor.

4. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina za poslovni prostor 

znaša 800,00 EUR.
Ponudnik mora v ponudbi ponuditi mesečno naje-

mnino najmanj v višini izhodiščne najemnine oziroma 
višjo.

Ponudnik mora v ponudbi ponuditi višino mesečne 
najemnine v absolutnem znesku, pri čemer mora biti 
naveden le en znesek v eurih.

Izkazovanje cene v razponu od do in v procentu ni 
dovoljeno.

5. Višina varščine
V ponudbi je treba predložiti potrdilo o vplačani var-

ščini, ki znaša 5.000,00 EUR.
Varščino je treba plačati na podračun upravljavca, 

številka 01100-6030278185, odprtega pri UJP Sloven-
ska Bistrica, sklic 81131-13, z navedbo namena nakazi-
la: varščina za javno zbiranje ponudb – trgovina.

Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v na-
jemnino oziroma v njen del, ostalim ponudnikom pa se 
vrne v roku 30 dni po opravljeni izbiri. V primeru, da iz-
brani ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne podpiše 
pogodbe, varščina zapade v korist upravljavca.

6. Ponudba
Ponudniki morajo za popolnost ponudbe v ponud-

bi predložiti naslednje listine in dokumente:
1. Potrdilo o vplačani varščini v višini 5.000,00 EUR;
2. Obrazec ponudbe (OBR-1);
3. Izpolnjen, parafiran, žigosan in podpisan vzorec 

najemne pogodbe (OBR-2);
4. Dokazilo, da ponudnik lahko opravlja trgovinsko 

dejavnost z živili (izpis iz poslovnega registra in druga 
dovoljenja, če so potrebna);

5. Potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni 
v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali 
v postopku prisilnega prenehanja, oziroma, da zoper 
ponudnika niso bili podani predlogi za začetek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali prisilnega prenehanja 
in sodišče o teh predlogih še ni odločilo. Potrdilo ne sme 
biti starejše od 30 dni od datuma za predložitev ponudb;

6. Potrdilo od Davčne uprave RS, da ima ponudnik 
plačane davke in prispevke. Potrdilo ne sme biti starejše 
od 30 dni od datuma za predložitev ponudb;
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7. BON-2, iz katerega mora biti razvidno, da 
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili 
blokirani. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od da-
tuma za predložitev ponudb;

8. Opis prodajnega asortimana, ki ga namerava 
ponudnik ponujati v najetih prostorih.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudbe z nižjo mesečno najemnino od izhodišč-
ne ter nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo iz-
ločene.

Za popolnost ponudbe mora ponudnik v ponud-
bi predložiti in izpolniti vse listine in dokumente iz te 
točke ter izpolnjevati vse pogoje iz te točke in izpol-
njevati vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.

7. Merilo za izbor
Upravljavec bo izbral ponudnika, ki bo oddal pra-

vočasno in popolno ponudbo ter bo ponudil najvišjo 
mesečno najemnino.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov, ki so 
oddali pravočasne in popolne ponudbe, ponudila enako 
najvišjo mesečno najemnino, bo upravljavec med temi 
ponudniki opravil javno dražbo. Pri tem se za izklicno 
ceno določi cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Upravljavec bo vse sodelujoče ponudnike o izboru 
najugodnejšega ponudnika pisno obvestil.

8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se bo plačevala mesečno v naprej do 

petnajstega v mesecu. Plačilo najemnine v tem roku, 
je bistvena sestavina pravnega posla.

Najemodajalec bo izstavil račun do petega v te-
kočem mesecu.

Položena varščina se šteje v plačilo prve najemni-
ne oziroma njenega dela.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obra-
tovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja notra-
njosti objekta.

Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške 
ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike in morebi-
tne druge stroške, ki jih z uporabo povzroči najemnik.

Stroške električne energije in stroške ogrevanja 
bo najemnik plačeval na osnovi dejanskih stroškov 
na podlagi odmere po števcu, stroški vodarine in ka-
nalščine pa se obračunajo po pavšalu na osebo (1 m3 
na zaposlenega na mesec). Na vsoto teh stroškov se 
bo najemniku zaračunal 10 % pribitek za vse ostale 
stroške, ki jih je težko razmejiti (cestna razsvetljava, 
ureditev okolja, storitve zimske službe, itd.).

9. Rok in način predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo, ne glede na 

način dostave, prispele na naslov: UKC Maribor, Odde-
lek za javna naročila, Ljub ljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
do vključno 17. 10. 2013, do 11. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici, 
z oznako na sprednji strani »Ne odpiraj – ponudba za 
trgovino«, na zadnji strani pa točen naslov ponudnika.

Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena 
upravljavcu do roka iz prvega odstavka te točke.

Ponudba, ki je oddana na pošto pred rokom 
za predložitev ponudb, a prispe k upravljavcu po pote-
ku roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena 
ponudniku z navedbo, da je prepozna.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudbe morajo veljati do 17. 3. 2014.

11. Datum javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 10. 2013, ob 

13. uri, v prostorih Oddelka za javna naročila (stavba 
št. 9).

Predstavniki ponudnikov se morajo na javnem odpi-
ranju ponudb izkazati s pooblastilom odgovorne osebe, 
ta pa z osebnim dokumentom.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo upravljavec 
poslal vsem ponudnikom po pošti.

12. Sklenitev pogodbe
Upravljavec bo z izbranim najugodnejšim ponudni-

kom sklenil pogodbo o najemu za obdobje desetih let.
Pogodbo mora najemnik podpisati najkasneje 

v 15 dneh po opravljeni izbiri.
13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko kadarkoli 

do sklenitve pravnega posla ustavi postopek, pri čemer 
se ponudnikom povrne morebitno že vplačana varščina.

14. Dodatne informacije
Zahtevo za dodatne informacije (lahko je posredo-

vana anonimno) je potrebno nasloviti v pisni obliki na 
faks št. 02/331-15-33 ali na naslov UKC Maribor, Odde-
lek za javna naročila, Ljub ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

Upravljavec bo v primeru, da je potrebno podati 
dodatne informacije, te objavil na svoji spletni strani, na 
mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija

Ogled poslovnih prostorov je možen dne 8. 10. 
2013, ob 13. uri. Zainteresirani ponudniki naj se ob 
navedeni uri zberejo pred vhodom v poslovne prostore 
(trgovino).

Univerzitetni klinični center Maribor

Št. 3502-339/2013 Ob-3742/13

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, 
v skladu Zakonom o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13), Odlokom o oglaševanju v Mestni občini 
Celje (Uradni list RS, št. 56/08) in sklepom Komisije za 
vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja 
in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Me-
stne občine Celje z dne 19. 9. 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem zemljišč  

v lasti Mestne občine Celje za postavitev velikih 
ploskovnih objektov – jumbo panojev

1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega 
zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

2. Predmet oddaje zemljišč v najem in izhodiščna 
cena

a) Lokacija v k.o. Medlog (križišče obvoznica – AC 
priključek)

Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del 
parc. št. 1481/5, v izmeri 10 m2 in del parc. št. 1482/5, 
v izmeri 10 m2, v skupni izmeri 20 m2, kjer je predvidena 
postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev (vsak posame-
zen dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); obmo-
čje ureja Lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje 
zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata (proj. 
št. 245/98 RC Planiranje; Uradni list RS, št. 114/00); 
izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to 
točko za postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev znaša 
60,00 EUR/mesec brez DDV.

b) Lokacija v k.o. Medlog (križišče na obvoznici 
Levec – Celje)

Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del 
parc. št. 1469/1, k.o. Medlog, v izmeri 10 m2 in del parc. 
št. 1465/1, k.o. Medlog, v izmeri 10 m2, v skupni izmeri 
20 m2, kjer je predvidena postavitev 2 dvostranskih jum-
bo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano 
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na 10 m2 zemljišča); območje ureja Lokacijski načrt za 
avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto in 
oskrbni center Lopata (proj. št. 245/98 RC Planiranje; 
Uradni list RS, št. 114/00); izhodiščna cena najema 
zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 2 
dvostranskih jumbo panojev znaša 60,00 EUR/mesec 
brez DDV.

c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja (med OŠ Hudinja in 
Petrolom)

Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del 
parc. št. 500/7, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri 
10 m2, kjer je predvidena postavitev 1 dvostranskega 
jumbo panoja; območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu 
za stanovanjsko cono XII in XIII (UVC, št. 9/70, Uradni 
list SRS, št. 8/78, 35/82, 19/85); izhodiščna cena naje-
ma zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 
1 dvostranskega jumbo panoja znaša 30 EUR/mesec 
brez DDV.

d) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja (restavracija Gaberje)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del 

parc. št. 1582, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri 
10 m2, kjer je predvidena postavitev 1 dvostranskega 
jumbo panoja; območje ureja Zazidalni načrt »Gospo-
darska cona« v Celju – Zazidalni načrt Dolgo polje I in 
CRC Golovec (proj. št. 10/83, RC Celje, TOZD Planira-
nje, Uradni list SRS, št. 14/86); izhodiščna cena naje-
ma zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 
1 dvostranskega jumbo panoja znaša 30 EUR/mesec 
brez DDV.

e) Lokacija v k.o. Celje (nekdanje »kurivo«)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del 

parc. št. 2500/6, k.o. Celje, v skupni izmeri 10 m2, kjer 
je predvidena postavitev 1 dvostranskega jumbo pano-
ja; območje ureja LN Srce sever (Razvojni center IUP 
d.o.o., št. projekta 90/02; Uradni list RS, št., 88/04); 
izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to 
točko za postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja zna-
ša 30 EUR/mesec brez DDV.

3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini izhodišč-

ne cene mesečnega najema pod posamezno lokaci-
jo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. 
IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT 
CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 
75108-7221002-70032213, koda namena: OTHR, z na-
vedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za 
oddajo zemljišč v najem«.

4. Pogoji najema
a) Nepremičnine se bodo oddale v najem za naj-

manj izhodiščno ceno.
b) Plačana varščina se uspelemu ponudniku (naje-

mniku) vračuna v prvo mesečno najemnino, neuspelim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po 
končanem javnem zbiranju ponudb.

c) Najemna pogodba se sklepa za določen čas 
treh let.

d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

e) Izbrani ponudnik je dolžan sam in na svoje stro-
ške pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev velikih 
ploskovnih objektov – jumbo panojev ter poskrbeti za 
ureditev terena, skladno z veljavnimi zazidalnimi načrti.

f) Najemnik je dolžan plačati DDV.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Pri-

loga št. 1),
b) Ponudbeno ceno najema, ki ne sme biti nižja 

od izhodiščne cene najema, določene pod posamezno 

lokacijo v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Pri-
loga št. 2),

c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev 
ponudbe za oddajo v najem zemljišč v lasti MOC« (Pri-
loga št. 3),

d) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazilo, da lahko pravna oseba ali samostojni 

podjetnik opravlja oglaševanje v komercialne namene 
(izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za 
pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis 
iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši 
od 30 dni),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plača-
nih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni,

– za najemnike nepremičnin v lasti MOC, potrdilo 
o plačilu vseh obveznosti iz naslova najema do MOC.

6. Način in rok plačila najemnine: najemnino je iz-
brani ponudnik dolžan plačati v roku, kot bo naveden na 
računu, ki ga bo upravljavec mesečno izstavil ponudni-
ku. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika

a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo 
ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti ku-
verti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb 
za oddajo v najem zemljišč« na naslov: Mestna občina 
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg 
celjskih knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za od-
dajo ponudbe je 14. 9. 2013 do 10. ure. Kot pravočasne 
se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma 
in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor 
ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne po-
nudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne po-
nudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponud-
be), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih 
postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 
7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki 
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo do-
polni do odpiranja ponudb.

d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o oddaji v najem zemljišč 
v lasti MOC za postavitev jumbo panojev z najugodnej-
šim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do skle-
nitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

e) Ponudba veže ponudnika do 31. 12. 2013 in do 
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug 
način razveljaviti.

f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni 
sobi MOC – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 14. 9. 
2013 ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v pri-
meru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar 
gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka 
pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in 
finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).

g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o od-
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daji v najem zemljišč v lasti MOC za postavitev jumbo 
panojev, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru 
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži 
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena najemnina. Če bo med prejetimi po-
nudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponu-
dnike, ki so ponudili enako visoko najemnino, v roku 10 
delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo 
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

8. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem ze-

mljišč v lasti Mestne občine Celje za postavitev jumbo 
panojev, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni 
občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, 
Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-41 (Aleksan-
dra Rezar) ali tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).

Besedilo javnega zbiranja ponudb, priloge in vzorec 
pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine 
Celje, www.celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 0145/2013 Ob-3743/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je sprejel župan 
Zoran Janković

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321

Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je nepre-
mičnina: stanovanjska enota z ID št. 1737-767-32, v iz-
meri 78,17 m2 v mansardi stavbe na naslovu Trubarjeva 
cesta 23b v Ljub ljani, ter ustrezen solastniški delež na 
splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem ze-
mljišču.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine ni urejeno. Etažna lastnina za pred-
metno stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško 
knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
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 Mestna občina Ljub ljana 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 v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotne-

ga zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana št.: 
01261-0100000114, sklic na številko 7560-13-600008, 
v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene 
kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z ne-
premičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stro-
ške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo 
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

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

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

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

– 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 15. 10. 2013. 
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 v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine Trubarjeva 23b, Ljub ljana« 
na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub-
ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 7560-13-600008, z navedbo »plačilo varščine 
– javno zbiranje ponudb Trubarjeva 23b, Ljub ljana – in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.
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6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni ne-
premičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub-
ljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali 
Tanja Geltar, tel. 01/306-15-49.

Ogled nepremičnine bo dne 10. 10. 2013, med 10. 
in 10.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 17. 10. 2013, s pričetkom ob 10. uri na sedežu 
organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stano-
vanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
v sejni sobi v III. nadstropju.

8.2. Komisija lahko po zaključenem postopku javne-
ga odpiranja ponudb sprejme sklep, da bo z zainteresira-
nimi 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 zastopniki. Šteje 
se, da je najvišja ponujena cena v postopku javnega zbi-
ranja ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe, 
in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, sprejema tudi 
izklicno ceno v postopku javne dražbe.

8.3. 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.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana 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, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana, www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana 
(www.Ljub ljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad  
Mestne občine Ljub ljana

Št. 17/13 Ob-3747/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora 
in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Ce-
lje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13; 
uredba) objavlja

javno zbiranje ponudb
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora 
in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje.

II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske 

dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upra-

vljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: predmet 
najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske de-
javnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje 
mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhar-
tova ulica 3, 3000 Celje. Poslovni prostor, v izmeri 9,3 
m² se nahaja v delu stavbe št. 1340, na zemljišču par. 
št. 2062, k.o. Celje.

IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslov-

nega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za 
nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumenta-
cijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna 
na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_ministr-
stvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/.

Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za 
prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Ce-
lje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Ponudba mora pri-
speti na naslov naročnika najkasneje do 21. 10. 2013, 
do 12. ure. Ponudnik lahko pošlje ponudbo po pošti ali 
jo dostavi osebno v tajništvo naročnika. Ponudbe prejete 
po navedenem roku bodo izločene, o čemer bo ponu-
dnik pisno obveščen.

Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni ku-
verti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba 
naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslo-
va ponudnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno 
zbiranje ponudb za najem nepremičnine za izvajanje 
trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.

V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb bo javno dne, 22. 10. 2013 ob 
9. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izve-
dla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile 
ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna 
je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in 
do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge opredeljene 
v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komi-
sija sestavila zapisnik.

Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponu-
dnika na osnovi naslednjih kriterijev:

– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbe-
nem predračunu,

– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin ter obseg 

prodaje v njih.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo 

naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ 
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove 
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel 
izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugo-
dnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja ponudb.

VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije
Ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se od-

daja v najem, ogledajo po predhodni najavi po 
tel. 03/426-67-72, kontaktna oseba Igor Skok.

Za podrobnejše informacije glede predmeta javne-
ga zbiranja ponudb smo dostopni na tel. 03/426-67-77 
v času delavnika, med 8. in 14. uro.

VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri 
izvajanju trgovinske dejavnosti

1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnej-

šemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine 
je 30 € in vključuje obratovalne stroške (elektrika). Na-
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jemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mese-
ce. Najemnik bo plačal najemnino na osnovi prejetega 
računa, katerega bo najemodajalec izstavil do petega 
v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Najemnik 
bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje 
računa.

2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opre-

mo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje 
trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),

– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prosto-
ra in po zaključku vsakokratnega obratovalnega časa 
odnašati smeti, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti,

– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarni-
ce, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije 
sam ipd.,

– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higien-
skih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu 
ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja 
trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi,

– spoštovati vse pogoje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in ne-
dovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.

VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se sklene z naj-

ugodnejšim ponudnikom najemna pogodba za obdobje 
enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpove-
dnim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine 
pogodbo takoj, če bi najemnik kršil določbe navedene 
v razpisni dokumentaciji.

Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna 
pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.

Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe 
v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponu-
dnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne se šteje, da 
je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko 
naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, 
ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi naju-
godnejši ponudnik.

IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen 
v IV. točki.

Ponudnik mora imeti že odprto svojo trgovino s či-
mer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponudni-
ka, zagotavljal ustrezno ponudbo v trgovini v prostorih 
najemodajalca.

Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in 
opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. 
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji 
in navodili opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne 
osebe.

Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena 
v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti 
k ponudbi:

– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovne-
ga registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziro-
ma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za 
čas sklenitve pogodbe,

– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega 
registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki 
mora veljati za čas sklenitve pogodbe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in doka-
zilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o sol-
ventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila 

pa ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je 
ponudnik oddal ponudbo,

– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik 
(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravonomočno 
obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma sto-
ritve za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni doku-
mentaciji,

– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet 
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali 
drug postopek, katerega namen ali posledica je prene-
hanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež,

– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni doku-
mentaciji,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni 
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih od dneva izdaje 
potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih tran-
sakcijskih računov. Velja za pravne osebe in s.p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institu-
cije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor 
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, over-
jeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda banka, ki 
vodi TRR ponudnika ne sme biti starejše od 30 dni od 
dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb. 
Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,

– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

X Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s so-
glasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega 
zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Na-
ročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli 
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.

Ministrstvo za pravosodje,  
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje  

kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje  
mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Št. 3528-0012/2013 Ob-3760/13

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12) in Pravilnikom o oddaji poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 43/12 in 101/12), 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komi-
sija Občine Brežice, imenovana s sklepom župana 
št. 3528-0012/2013 z dne 20. 9. 2013.

Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin, parc. št. 2071, 
parc. št. 2069/1, parc. št. 2069/3, parc. št. 2072, parc. 
št. 2068 in 2069/4, vse k.o. Nova vas, je Republika Slo-
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venija, upravljavec pa Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije.

Pravni posel bo realiziran le pod pogojem, da bo 
Občina Brežice s sedanjim lastnikom nepremičnin reali-
zirala že začeti postopek prenosa lastninske pravice na 
nepremičninah, ki so predmet tega razpisa, na Občino 
Brežice.

II. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnega pre-
moženja v najem.

III. Opis predmeta najema: predmet javnega zbira-
nja ponudb je oddaja nepremičnin – poslovnih objektov 
v najem. V najem se oddajajo trije zaokroženi sklopi 
poslovnih prostorov s pripadajočim zemljiščem in soupo-
rabo nekaterih skupnih površin, namenjenih dostopom, 
in sicer:

Sklop A
Predmet najema so poslovni objekti v TPC Sloven-

ska vas, in sicer: stavba št. 851, k.o. Nova vas (hala), ki 
leži na parc. št. 2071, k.o. Nova vas, stavbi št. 852, k.o. 
Nova vas (nadstrešnica ob stavbi 851, k.o. Nova vas) 
in 853, k.o. Nova vas (nadstrešnica ob stavbi 851, k.o. 
Nova vas), ki obe ležita na parc. št. 2069/1, k.o. Nova 
vas ter k navedenim objektom pripadajoče komunalno 
urejeno zemljišče – nepremičnine – parc. št. 2071, k.o. 
Nova vas v celoti, 10.572 m2 na parc. št. 2069/1, k.o. 
Nova vas (izključna uporaba), souporaba v deležu 1/2 
južnega dela parc. št. 2069/1, k.o. Nova vas, v izmeri 
1.322 m2 ter souporaba v obsegu 1/3 parc. št. 2069/3, 
k.o. Nova vas. Skupna površina, ki se daje v najem, je 
17.472 m2, od tega so v skupni cenitveni površini poslov-
ni prostori, v izmeri 6.423,40 m2.

Najemnik na podlagi sklenjene najemne pogod-
be pridobi v izključno uporabo severni in osrednji del 
parc. št. 2069/1, k.o. Nova vas od njene meje s parc. 
št. 2020/2, k.o. Nova vas na severu, meje s parc. 
št. 2073 in 2074, obe k.o. Nova vas, na zahodu in meje 
s parc. št. 2069/3, k.o. Nova vas na vzhodu. Na jugu 
območje izključne uporabe poteka do zunanje strani 
južne stene stavb št. 853, 852 in 851, vse k.o. Nova 
vas. Preostali južni del nepremičnine parc. št. 2069/1, 
k.o. Nova vas, v izmeri 1.322 m2, katerega lega je raz-
vidna iz skice, ki bo sestavni del najemne pogodbe in je 
priložena vzorcu pogodbe, predstavlja dvorišče v sou-
porabi do 1/2. Nepremičnina parc. št. 2069/3, k.o. Nova 
vas – dvorišče, v izmeri 1010 m2, v naravi predstavlja 
dovozno cesto, ki služi še sosednjima objektoma, ter 
je dana v najem do 1/3. Najemnik se s pogodbo obve-
že, da bo južni del parc. št. 2069/1, k.o. Nova vas, ki je 
v souporabi do 1/2 ter parc. št. 2069/3, k.o. Nova vas, 
uporabljal za dostope ter jih ne bo zasedel na način, ki 
bi kakorkoli oviral njuno uporabo s strani najemnikov 
sosednjih nepremičnin.

Sklop B
Predmet najema je poslovni objekt v TPC Sloven-

ska vas, in sicer stavba št. 847, k.o. Nova vas (hala), ki 
leži na parc. št. 2072, k.o. Nova vas ter k temu objektu 
pripadajoče komunalno urejeno zemljišče – nepremič-
nine parc. št. 2072, k.o. Nova vas v celoti, 3.647 m2 na 
parc. 2069/1, k.o. Nova vas (izključna uporaba), sou-
poraba v deležu 1/2 južnega dela parc. št. 2069/1, k.o. 
Nova vas, v izmeri 1.322 m2 ter souporaba v obsegu 
1/3 parc. št. 2069/3 Nova vas. Skupna površina, ki se 
daje v najem, je 7.272 m2, od tega so v skupni cenitveni 
površini poslovni prostori, v izmeri 1.675,37 m2. Naje-
mnik na podlagi sklenjene najemne pogodbe pridobi 
v izključno uporabo jugozahodni del parc. št. 2069/1, 
k.o. Nova vas od njene meje s parc. 2074, k.o. Nova vas 
na severozahodu, meje s parc. št. 2069/2, k.o. Nova vas 
na zahodu ter meje s parc. št. 2010/1, k.o. Nova vas na 

zahodu in na jugu. Na severovzhodu in vzhodu poteka 
območje izključne uporabe v bližini objekta in je natanč-
no označeno na skici. Preostali južni del nepremični-
ne parc. št. 2069/1, k.o. Nova vas, v izmeri 1.322 m2, 
katerega lega je razvidna iz skice, ki bo sestavni del 
najemne pogodbe in je priložena vzorcu pogodbe, pred-
stavlja dvorišče v souporabi do 1/2. Nepremičnina parc. 
št. 2069/3, k.o. Nova vas – dvorišče, v izmeri 1010 m2, 
v naravi predstavlja dovozno cesto, ki služi še sosednji-
ma objektoma ter je dana v najem do 1/3. Najemnik se 
s pogodbo obveže, da bo južni del parc. št. 2069/1, k.o. 
Nova vas, ki je v souporabi do 1/2 ter parc. št. 2069/3, 
k.o. Nova vas, uporabljal za dostope ter jih ne bo zase-
del na način, ki bi kakorkoli oviral njuno uporabo s strani 
najemnikov sosednjih nepremičnin.

Sklop C
Predmet najema je poslovni objekt v TPC Slovenska 

vas, in sicer stavba št. 297, k.o. Nova vas (hala), ki leži na 
parc. št. 2068, k.o. Nova vas ter k temu objektu pripadajo-
če komunalno urejeno zemljišče – nepremičnine – parc. 
št. 2068 in 2069/4, obe k.o. Nova vas (izključna uporaba) 
in souporaba v obsegu 1/3 parc. št. 2069/3, k.o. Nova 
vas. Skupna površina, ki se daje v najem, je 4.125 m2, 
od tega so v skupni cenitveni površini poslovni prostori, 
v izmeri 840,48 m2. Najemnik na podlagi sklenjene naje-
mne pogodbe pridobi v izključno uporabo parc. št. 2068 in 
2069/4, obe k.o. Nova vas, nepremičnina parc. št. 2069/3, 
k.o. Nova vas – dvorišče, v izmeri 1010 m2, katere lega 
je razvidna iz skice, ki bo sestavni del najemne pogod-
be in je priložena vzorcu pogodbe, v naravi predstavlja 
dovozno cesto, ki služi še sosednjima objektoma, ter je 
dana v najem do 1/3. Najemnik se s pogodbo obveže, da 
bo parc. št. 2069/3, k.o. Nova vas uporabljal za dostope 
ter je ne bo zasedel na način, ki bi kakorkoli oviral njeno 
uporabo s strani najemnikov sosednjih nepremičnin.

Vse nepremičnine, opisane v sklopih A, B in C, se 
nahajajo v naselju Slovenska vas v 10 ha velikem indu-
strijskem kompleksu TPC Slovenska vas (bivši vojaški 
Remontni zavod Bregana) ob mejnem prehodu Sloven-
ska vas ob lokalni asfaltirani ulici industrijskega komple-
ksa, ki je priključena na državno cesto Bregana-Brežice, 
južno od avto ceste Ljub ljana–Zagreb v bližini glavnega 
meddržavnega mejnega prehoda Obrežje. Oddaljenost 
od Brežic je pribl. 10 km, od Samobora 5 km in od 
Zagreba pribl. 20 km. Stavbišče zgradb je v smislu 
komunalne opremljenosti opremljeno z napravami indi-
vidualne in kolektivne ureditve: električno distributivno 
omrežje, vodovodno omrežje, telefonsko omrežje, javna 
kanalizacija mešanega sistema, cesto v asfaltni izvedbi 
in asfaltiranim ali z tlakovci urejenim hišnim uvozom 
in parkiranjem na dvorišču, odvodnjavanje je urejeno 
v kanalizacijo kompleksa, okolica danes ni urejena – 
opuščen park z lepimi drevesi.

Nepremičnine se oddajo v najem po sklopih po sis-
temu videno-najeto.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop ali sku-
pno ponudbo za dva (A in B, A in C, B in C) oziroma tri 
sklope (A in B in C) pri čemer mora za vsak sklop v Po-
slovnem programu ločeno opredeliti posamezen kriterij.

IV. Ocenjena izhodiščna mesečna višina najemnine
Izhodiščna mesečna najemnina za poslovne pro-

store in nepremičnine, ki so predmet najema:
– sklop A 2.880,00 EUR mesečno,
– sklop B 380,00 EUR mesečno,
– sklop C 475,00 EUR mesečno.
Ocenjena mesečna najemnina je določena na pod-

lagi uradnih cenitev, ki jih je izdelal sodni cenilec in izve-
denec za gradbeno stroko.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 2013.
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V. Ogled in dodatne informacije
Ogled je možno opraviti po predhodni najavi pri 

Suzani Ogorevc, tel. 07/620-55-59 ali na elektronskem 
naslovu suzana.ogorevc@brezice.si, v času uradnih ur 
Občine Brežice, in sicer:

ponedeljek od 8. do 16. ure,
torek od 8. do 15. ure,
sreda od 8. do 16. ure,
petek od 8. do 14. ure.
Vprašanja glede samega javnega zbiranja ponudb 

se lahko postavijo le pisno po pošti na naslov Občina 
Brežice, CPB 18, 8250 Brežice ali na elektronska naslo-
va: obcina.brezice@brezice.si in suzana.ogorevc@bre-
zice.si.

Objava javnega zbiranja ponudb je objavljena tudi 
na spletni strani, www.brezice.si, skupaj z razpisno do-
kumentacijo in vzorcem najemne pogodbe.

VI. Pogoji najema
(1) Nepremične in poslovni prostori se oddajajo 

v najem za določen čas 10 let. Po preteku tega obdobja 
se najemno razmerje, če bo to v skladu s takrat ve-
ljavnimi predpisi, lahko podaljša za obdobje nadaljnjih 
10 let, pri čemer se najemnina določi na novo v skladu 
s takrat veljavnimi predpisi. Z najemno pogodbo se do-
govori predkupna pravica v korist najemnika, ki se lah-
ko realizira pod pogojem, da ne nasprotuje predpisom, 
veljavnim v času morebitne prodaje.

(2) Poslovni prostori se oddajajo v najem za opra-
vljanje poslovne dejavnosti. Najemnik je dolžan v po-
slovnih prostorih, ki so predmet najema, kontinuirano 
opravljati poslovno dejavnost in zagotavljati zaposlitve 
v skladu s poslovnim programom, ki ga mora ponu-
dnik predložiti ob oddaji ponudbe, ves čas trajanja na-
jemnega razmerja.

(3) Poslovni prostori in pripadajoča zemljišča, ki so 
opisani v točki III, se oddajo v najem po sklopih, ki so 
določeni v točkah A, B in C te točke. Najemnik jih mora 
prevzeti v stanju, kot so (»videno-najeto«) in sam nosi 
vse stroške vzpostavite dejavnosti, ki jo želi opravljati.

(4) Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notar-
skega zapisa z določbo o neposredni izvršljivosti.

(5) Najemnik mora v predmetu najema začeti izva-
jati dejavnost najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa 
najemne pogodbe, sicer najemno razmerje preneha in 
je najemnik dolžan nepremičnine vrniti v neposredno 
posest lastniku.

(6) Najemnik, ne glede na čas trajanja najemnega 
razmerja in ne glede na razlog za prenehanje najemne-
ga razmerja, ni upravičen do povrnitve nobenih vlaganj 
ter ni upravičen do nobenih stvarnih ali obligacijskih 
pravic iz naslova morebitnih vlaganj v nepremičnine, ki 
so predmet najema. Kot vlaganja se obravnavajo vsa 
vzdrževalna dela v smislu 7. člena in Priloge 3 Uredbe 
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).

(7) Najemnik mora ves čas trajanja najema zagota-
vljati kontinuirano izvajanje poslovne dejavnosti ter šte-
vilo delovnih mest v poslovnih prostorih, ki so predmet 
najema, najmanj v obsegu, predvidenem v poslovnem 
programu.

(8) Najemnik mora najemodajalcu na njegov poziv 
v roku, določenem v pozivu, posredovati pisne podatke 
o izpolnjevanju obveznosti kontinuiranega opravljanja 
dejavnosti in številu zaposlitev ter najemodajalcu enkrat 
letno omogočiti pregled poslovnih prostorov.

(9) Najemnik mora zagotavljati, da so deli nepre-
mičnin parc. št. 2069/1 in/ali 2069/3, obe k.o. Nova vas, 
ki so v souporabi v celoti prehodni.

(10) Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se skle-
ne najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravlje-

ni izbiri. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v 15-dnevnem roku, lahko upravljalec podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljalec 
zadrži njegovo varščino, sklenitev pogodbe pa se lahko 
ponudi naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

(11) Najemnik, ki bo sklenil najemno pogodbo na 
podlagi metode javnega zbiranja ponudb, mora prevzeti 
poslovni prostor v posest najkasneje v roku 10 dni od 
sklenitve pogodbe.

(12) Najemnik je od dneva prevzema nepremičnin 
v posest dolžan plačevati najemnino. Vrednost naje-
mnine se valorizira v skladu z indeksom cen življenjskih 
potrebščin. Za zamudo plačila najemodajalec zaračuna 
zakonske zamudne obresti. V primeru, da je najem ob-
davčen, je najemnik dolžan plačati tudi DDV oziroma 
drugo davčno obveznost.

(13) Najemnik od dneva prevzema predmeta naje-
ma v posest v celoti krije na predmet najema pripadajoče 
stroške obratovanja in vzdrževanja, plačevati je dolžan 
tudi nadomestilo stavbnega zemljišča oziroma davka, 
ki bi bil uveden namesto njega ter morebitne druge na 
te nepremičnine pripadajoče davščine, takse ali dajatve.

(14) Najemnik mora za poslovne prostore in nepre-
mičnine, ki so predmet najema, skleniti ustrezna zavaro-
vanja, ki veljajo od dneva prevzema v posest, pri čemer 
morajo biti zavarovalne police vinkulirane v korist občine.

(15) Najemnik mora imeti oziroma je dolžan na la-
stne stroške pridobiti vsa dovoljenja, potrebna za obra-
tovanje poslovnega prostora in opravljanje dejavnosti.

VII. Pogoji za udeležbo pri najemu poslovnih pro-
storov na podlagi javnega zbiranja ponudb

(1) Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne ose-
be, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varšči-
ne v 3 ocenjenih izhodiščnih mesečnih najemnin, ki so 
za posamezni sklop določene v točki IV., na transakcijski 
račun Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, št. SI56 0120 9010 0008 385 pri UJP Novo mesto, 
sklic 3528-0012/2013. Ponudnik mora ponudbi predlo-
žiti potrdilo o plačani varščini. Če se ponudba podaja 
za najem dveh ali več sklopov, morajo biti plačane dve 
oziroma vse tri varščine ter priložena potrdila o plačilu.

(2) Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle 
obveznosti do Občine Brežice, javnih zavodov ali javnih 
podjetij, katerih ustanovitelj je občina.

(3) Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, 
v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali pred-
pisi države najemodajalca, ne sme imeti zapadle, nepla-
čane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR 
ali več.

(4) Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme imeti blo-
kade na kateremkoli svojem TRR.

(5) Pisna ponudba mora vsebovati:
a. izpolnjen obrazec Ponudba (Priloga 1), ki vsebu-

je podatke o ponudniku – naziv ponudnika, naslov, za 
pravno osebo tudi naziv in ime zakonitega zastopnika, 
matično številko, telefonska številka, morebitni elektron-
ski naslov, ponujeni znesek najemnine, ki ne sme biti 
nižji od izhodiščne najemnine, številko računa (naziv 
banke in št. računa) za primer vračila varščine, ponudbo 
in izjavo ponudnika,

b. poslovni program ponudnika (Priloga 2),
c. podpisan vzorec najemne pogodbe (Priloga 3),
d. potrdilo/a o plačilu varščine – predloži ponudnik,
e. originalno potrdilo pristojnega davčnega ura-

da o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe 
– predloži ponudnik,
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f. potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte TRR, 
da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR – predloži 
ponudnik,

g. dokazilo o sodelovanju z drugim ponudnikom 
– v primeru uveljavljanja izpolnjevanja merila iz točke 
IX. 2 predloži vsak od ponudnikov, ki se sklicuje na so-
delovanje,

h. dokazilo o sodelovanju z gospodarskimi sub jekti 
iz Občine Brežice – v primeru uveljavljanja izpolnjeva-
nja merila iz točke IX. 3 predloži ponudnik ustrezne že 
sklenjene pogodbe.

(6) Ponudniki v celoti krijejo stroške v zvezi s prijavo 
na ta razpis.

VIII. Postopek
Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 2013 ob 12. uri, 

v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, sejna soba – pritličje.

(1) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane pri-
poročeno na pošti ali v času uradnih ur osebno predane 
v sprejemni pisarni Občine Brežice do vključno 14. 10. 
2013. Ponudba mora biti dostavljena v zaprti kuverti na 
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, s pripisom » Št. 3528-0012/2013, Izbor naje-
mnika poslovnih prostorov TPC Slovenska vas«. Na 
ovojnici mora biti vidno označen naslov pošiljatelja.

(2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le pravočasne in popolne ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale vse razpisne pogoje, nepravočasne ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene.

(3) Ponudbe pod ocenjeno izhodiščno mesečno na-
jemnino ne bodo upoštevane oziroma bodo v postopku 
javnega zbiranja ponudb izločene.

(4) Izbrana bo ponudba, ki bo dosegla največje šte-
vilo točk po merilih iz točke IX.

(5) V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več 
najugodnejših ponudb, bo komisija vse najugodnejše 
ponudnike pozvala k podaji nove ponudbe ali z njimi 
opravila dodatna pogajanja.

(6) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni v 8 delovnih dneh po javnem odpiranju.

(7) Ponudnikom, ki niso bili izbrani za najugodnej-
šega ponudnika, bodo varščine brez obresti vrnjene 
v 15 dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

(8) Ponudniku, ki bo izbran, se bo plačana varščina 
vračunala v prve tri mesečne najemnine.

(9) V primeru, da v postopku javnega zbiranja po-
nudb ne bo dosežena vsaj ocenjena izhodiščna me-
sečna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno.

IX. Merilo za izbor najemnika
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

vse zahtevane pogoje iz točke VII., bo ocenila ocenje-
valna komisija, imenovana s strani župana Občine Bre-
žice, na podlagi naslednjih meril:

Merilo Največje
št. točk

1. Ponujena cena najema 30

2. Sodelovanje ponudnikov ali 
najem več sklopov 30

3. Sodelovanje z gospodarskimi 
sub jekti iz Občine Brežice 10

4. Vrsta dejavnosti 20

5. Število zaposlitev 30

6. Zaposlitve oseb iz Občine Brežice 10

SKUPAJ 130

Podrobnejši opis meri
1. Ponujena cena najema
Ponudnike, ki podajajo ponudbo za isti predmet 

iz točke III. tega javnega zbiranja ponudb se razvrsti 
glede na ponujeno ceno najema in sicer tako, da se na 
prvo mesto uvrsti ponudnika z najvišjo ponujeno ceno 
najema, na zadnje pa ponudnika z najnižje ponujeno 
ceno najema.

Št. točk (ponudnika) = 30-(mesto na seznam-1) × 5

Ponudniki, ki podajo enako ceno najema, se uvrstijo 
na isto mesto in posledično pridobijo po izračunu enako 
število točk.

Ponudnik ne more prejeti negativnega števila točk. 
Če izračun pri posameznemu da negativno število točk, 
prejme ta ponudnik pri temu merilu 0 točk.

Ponudnik, ki ponudi ocenjeno izhodiščno mesečno 
ceno najema prejme 0 točk.

Ponudbe pod ocenjeno izhodiščno mesečno naje-
mnine ne bodo upoštevane oziroma bodo v postopku 
javnega zbiranja ponudb izločene.

2. Sodelovanje ponudnikov ali najem več sklopov
Ponudniki, ki so zainteresirani za različne predmete 

najema tega javnega zbiranja ponudb za oddajo nepre-
mičnin v najem, oddajo ločene ponudbe, se pa lahko 
medsebojno povežejo. To medsebojno povezovanje iz-
kazujejo tako, da si izmenjajo pisma podpore partnerjev, 
iz katerih je jasno razvidno, kdo so ponudniki in za kate-
re predmete najema kandidirajo na tem javnem zbiranju. 
Predmeti najema ponudnikov, ki se medsebojno pove-
zujejo, se morajo medsebojno izključevati.

Občina z javnim zbiranjem spodbuja medsebojno 
povezovanje ponudnikov pred oddajo ponudb, saj lahko 
to predstavlja tudi povezovanje pri izvajanju in razvoju 
dejavnosti ponudnikov.

Ponudnik, ki k svoji ponudbi predloži pismo podpo-
re partnerja, ki ravno tako sodeluje v vlogi ponudnika 
po tem javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin 
v najem, vendar ne za isti predmet najema, prejme 
10 točk za posamezen predmet iz točke III. skupne 
ponudbe.

Ponudniki, ki podpišejo pismo podpore in kandidi-
rajo na tem javnem zbiranju ponudb z istimi predmeti 
ponudbe, po tem kriteriju prejmejo 0 točk.

Točke po tem kriteriju pridobi tudi ponudnik, ki na-
stopa sam, a oddaja ponudbe za več predmetov iz točke 
III. Za vsak posamezen predmet prejme 10 točk.

Pogoj za dodelitev točk po merilu »Sodelovanje 
ponudnikov ali najem več sklopov« je, da je vsaka od 
ponudb popolna in vsak od ponudnikov v celoti izpol-
njuje razpisne pogoje.

Npr.: Ponudnik, ki ponudi najem za predmet A pod-
piše pismo podpore s partnerjem, ki ponuja najem 
za predmeta B in C. Po tem kriteriju oba ponudnika 
prejmeta 30 točk.

Ponudnik, ki ponudi najem za predmet B podpiše 
pismo podpore s partnerjem, ki ponuja najem za pred-
met A. Po tem kriteriju oba ponudnika prejmeta 20 točk.

3. Sodelovanje z gospodarskimi sub jekti iz Občine 
Brežice

Ponudnik, ki bo v Poslovnem programu predstavil 
izvajanje začrtane dejavnosti v predmetu najema v so-
delovanju z gospodarskimi sub jekti iz Občine Brežice, 
prejme pri tem merilu 10 točk. Ponudnik sodelovanje 
izkazuje z že sklenjenimi Pogodbami.

4. Vrsta dejavnosti
Ponudniki, ki bodo predmet najema uporabili za 

pro izvodno storitveno dejavnost prejmejo pri temu me-
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rilu 20 točk. Dejavnost mora biti jasno opredeljena v Po-
slovnem programu, ki je obvezna priloga ponudbe.

Ostali ponudniki prejmejo pri tem merilu 0 točk.
5. Število zaposlitev
Ponudniki, ki bodo v roku 6 mesecev od prevze-

ma predmeta najema z vzpostavitvijo dejavnosti v pred-
metu najema na tem mestu zagotovil:

– do 10 zaposlitev, od tega vsaj polovica za nedolo-
čen čas, s Pogodbo o zaposlitvi, prejme število 10 točk,

– od vključno 10 do 30 zaposlitev, od tega vsaj po-
lovica za nedoločen čas, s Pogodbo o zaposlitvi, prejme 
20 točk,

– od vključno 30 in več zaposlitev, od tega vsaj 
polovica za nedoločen čas, s Pogodbo o zaposlitvi, 
prejme 30 točk.

Število zaposlitev za nedoločen čas v zapisanem 
roku mora biti jasno razvidno iz priloženega Poslovnega 
programa.

6. Zaposlitve oseb iz Občine Brežice
Ponudnik, ki bo s Poslovnim programom zagotovil:
– do 50 % Pogodb o zaposlitvi iz točke IX.4., skle-

njenih z občankami/ občani s stalnim bivališčem v Obči-
ni Brežice, prejme 5 točk,

– 50 % ali več Pogodb o zaposlitvi iz točke IX.4., 
sklenjenih z občankami/ občani s stalnim bivališčem 
v Občini Brežice, prejme 10 točk.

X. Ustavitev postopka: organ, pristojen za izvrševa-
nje proračuna občine ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko kadarkoli do sklenitve najemne 
pogodbe ustavita postopek, pri čemer se ponudniku 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

XI. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbira-
nje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Pravilnikom o odda-
ji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 43/12 
in 101/12).

Občina Brežice
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Št. 2433-13-0150 Ob-3727/13

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva 
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. čle-
na Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni 
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – 
ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US) 
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po 
verjetno umrlem Primožič Josipu od Antona im. Mohor, 
solastniku parc. št. *118/3, k.o. 2615-Loka, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v posto-
pek ureditve meje – mejna obravnava parc. št. 1437/3 
s parc. št. *118/3, k.o. 2615-Loka, ki jo vodi samostojni 
podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p., 
PE Vojkovo nabrežje 4, Koper.

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

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

Območna geodetska uprava Koper,
dne 5. 9. 2013

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Št. 2-2013 Ob-3732/13

Plastika Maks Medved s.p., Dragonja vas 40a, 2326 
Cirkovce, vpisan v poslovni register pri AJPES z matič-
no številko 5486723000, davčna številka SI16092538, 
v skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) objavljam, da bom dne 31. 12. 2013 prenesel 
svoje podjetje na sina Simon Petra Medveda z dejavno-
stjo s.p. Dalje bo opravljal enako dejavnost ter prevzel 
vse terjatve in obveznosti v smislu univerzalnega prav-
nega nasledstva.

Plastika Maks Medved s.p.

 Ob-3753/13

Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah-1 (ZGD-1), samostojni podjetnik Zoran Šolaja s.p., 
s sedežem Plintovec 9/d, 2201 Zgornja Kungota, matič-
na številka 1025961, obvešča upnike in ostale poslov-
ne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od 
dneva objave v Uradnem listu RS, pričel postopek pri 
registrskem sodišču za prenos podjetja na novo kapi-
talsko družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni 
register, bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot 
s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu s sklepom o pre-
nosu podjetja preneseno na novoustanovljeno družbo 
z omejeno odgovornostjo, po postopku in na način, 
določen v ZGD-1.

Zoran Šolaja s.p.

 Ob-3754/13

Ključavničarstvo Boris Hedl s.p., kratko ime: Bo-
ris Hedl s.p., Celestrina 1G, Celestrina, 229 Maleč-

Objave gospodarskih družb

nik, matična številka: 1398989000, davčna številka: 
SI56204710, skladno z drugim odstavkom 75. člena Za-
kona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), vse poslov-
ne partnerje in ostalo zainteresirano javnost obveščam, 
da se bo izvršilo statusno preoblikovanje podjetnika 
v smislu 668. člena ZGD-1 v zvezi s 667. členom ZGD-1 
in na podlagi katerega bo izvršen prenos celotnega pod-
jetja podjetnika na novo ustanovljeno prevzemno gospo-
darsko družbo – družbo z omejeno odgovornostjo, kot 
to določa že navedeni 668. člen ZGD-1, in sicer predvi-
doma dne 15. 1. 2014.

Boris Hedl s.p.

 Ob-3759/13

Skladno z določili drugega odstavka 75. člena 
Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1), v zve-
zi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 samostoj-
ni podjetnik Miličić Radenko s.p. – Turistična agencija 
»Ona« Ormož, s kratkim imenom TA »Ona« Radenko 
Miličić s.p., Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož, matična 
številka 5596744000, obvešča upnike in ostale poslov-
ne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od 
dneva te objave v Uradnem listu RS, pričel postopek pri 
registrskem sodišču za prenos dejavnosti samostojne-
ga podjetnika na novoustanovljeno družbo z omejeno 
odgovornostjo, kot prevzemno družbo. Z dnem vpisa 
prenosa podjetja v sodni register bo podjetnik prenehal 
opravljati dejavnost kot s.p.; podjetje podjetnika pa bo 
preneseno v novoustanovljeno družbo z omejeno od-
govornostjo po postopku in na način, kot je opredeljen 
v Zakonu o gospodarskih družbah – (ZGD-1).

Miličić Radenko s.p.
– Turistična agencija »Ona« Ormož
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SV 1337/13 Ob-3757/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Uroša Kosa, iz Ljub ljane, Cigaletova ulica 7, 
opr. št. SV 1337/13 z dne 19. 8. 2013, je bilo stanovanje 
v kleti, v skupni izmeri 35.86 m2, v stanovanjski stavbi, 
z naslovom Zadružna ulica 9, Ljub ljana, številka stavbe 
1192, ki stoji na parceli št. 548/0, k.o. 1731 Udmat, last 
zastavitelja Matica Konca, na podlagi darilne pogodbe, 
opr. št. SV 798/08 notarja Vojka Pintarja z dne 28. 7. 
2008 sklenjene z Viktorijo Konc kot darovalko, zastavlje-
no v korist upnika, Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 
15, Ljub ljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje 
terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 214048/2012 Os-3703/13

Izvršitelj Robert Dorn, Cesta krških žrtev 30, Krško, 
je dne 9. 9. 2013, s pričetkom ob 12.30, v izvršilni za-
devi VL 2012/214048, upnika Gruda, Martin Pilih s.p., 
Videm 1, Cerknica, zoper dolžnika Pogorelec Draga, Trg 
25. maja 1, Sodražica, EMŠO 0811958501275, zaradi 
izterjave denarne terjatve 873,06 EUR s pp na naslovu 
Trg 25. maja 1, Sodražica, opravil rubež nepremičnine, 
enosobno stanovanje št. 8, ki se nahaja v III. nadstropju 
večstanovanjske hiše na naslovu Trg 25. maja 1, Sodra-
žica, in meri 31,90 m2.

Okrajno sodišče v Kočevju  
dne 9. 9. 2013

In 417/2013 Os-3590/13

V izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnico Metko Špenko, 
Raičeva ulica 10, Maribor, zaradi izterjave 691,55 EUR 
s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, opr. št. In 417/2013 z dne 7. 5. 2013 zarubi 
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 
stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske hiše v Ma-
riboru, Raičeva ulica 10 (posamezni del št. 4, v stavbi 
št. 196, k.o. 659 - Tabor), stoječe na parceli številk 35/1, 
k.o. Tabor, v izmeri 54,87 m2, last dolžnice Metke Špen-
ko do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 27. 8. 2013

VL 179416/2009 Os-3591/13

V izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnico Metko Špenko, 
Raičeva ulica 10, Maribor, zaradi izterjave 1.554,82 EUR 
s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, opr. št. VL 179416/2009 z dne 4. 4. 2013 
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
in sicer stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske 
hiše v Mariboru, Raičeva ulica 10 (posamezni del št. 4, 
v stavbi št. 196, k.o. 659 - Tabor), stoječe na parceli 
številka 35/1, k.o. Tabor, v izmeri 54,87 m2, last dolžnice 
Metke Špenko do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 27. 8. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 30/2012 Os-3741/13

Okrajno sodišče oklicuje začetek postopka vzposta-
vitve zemljiško knjižne listine:

– kupoprodajne pogodbe št. 28/84 z dne 28. 8. 
1984, sklenjene med strokovno službo Samoupravnih 

interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti Občine 
Tržič kot prodajalcem, in Tržiško industrijo obutve in 
konfekcije Trio Tržič p.o., kot kupcem,

– dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 28/84 z dne 
28. 8. 1984, z dne 4. 10. 1984, sklenjenega med Samou-
pravno stanovanjsko skupnostjo Tržič, kot prodajalcem, 
in Tržiško industrijo obutve in konfekcije Tržič p.o., kot 
kupcem,

za posamezni del št. 24, ID znak 2143-227-24, sta-
novanje v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži, Preska 18, Tržič, 
v izmeri 46,60 m2.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist ose-
be: Sebastjan Pazlar, roj. 3. 12. 1974, Preska 18, Tržič.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravi-
ce, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe ozi-
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 18. 7. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

0244 In 147/2010 Os-3407/13

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
In 147/2010 z dne 22. 7. 2013 dolžniku Mihi Kostanjšku 
postavilo začasnega zastopnika odvetnika Petra Kosa.

Začasni zastopnik je postavljen na podlagi prvega 
odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 22. 7. 2013

In 55/2012 Os-3692/13

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Mi-
klošičeva cesta 19, Ljub ljana, zoper dolžnika Vladota 
Šimunović, Mala vas pri Grosupljem 3, Grosuplje, zaradi 
izterjave 6.123,94 EUR s pp sklenilo:

začasna zastopnica dolžnika Vladota Šimunović, 
Mala vas pri Grosupljem 3, Grosuplje, mag. Aleksandra 
Cvikl, Kolodvorska 12a, Ljub ljana, se razreši.

Za začasnega zastopnika dolžnika Vladota Šimu-
nović, Mala vas pri Grosupljem 3, Grosuplje, se imenuje 
odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva 20, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 13. 9. 2013

VL 86276/2013 Os-3548/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Taras Po-

Objave sodišč
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ljanec, Trg B. Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Darko 
Hederih, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Sergeja s.p Bonus-Zubkov, Trg Borisa Kidriča 2, Maribor, 
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Marjan Mlaker, Kidričev trg 1, Maribor, 
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Feliks Šarman, Trg Borisa Kidriča 1, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gre-
gorčičeva ulica 19, Maribor; Milko Šarman, Hacquetova 
6, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ante Ivkovič, Trg B. Kidri-
ča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Peter Fakin, Trg Borisa 
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,; Irena Šket-Fakin, 
Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Antonija 
Horvat, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Jožefa Vogrin, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Ma-
ribor; Vinko Reberšek, Lackova c. 14, Pekre – Limbuš, 
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Vesna Podlipnik, Bresterniška 219, 
Bresternica, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Nada Princes, Trg B. 
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Pavla Zager, Trg 
Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Bogdan 
Zager, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Vanda Skerbinjek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga za-
stopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor; Brigita Dovnik, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki 
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Franc Pediček, Trg Borisa Kidriča 1, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gre-
gorčičevaulica 19, Maribor; Zvezdana Valek, Bezjakova 
81, Pekre – Limbuš, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Matej Žmavc, Trg 
Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vinko Štefok, 
Pušnikova 13, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžniku 
Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga 
zastopa zak. zast. odv. Andrej Vovšek, Vita Kraigherja 5, 
Maribor, zaradi izterjave 180,18 EUR, sklenilo:

dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Ma-
ribor, 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 odv. Andrej 
Vovšek, Vita Kraigherja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 7. 2013

VL 99476/2013 Os-3575/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 

podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 
Maribor, proti dolžniku Vilim Toplaku, Ljub ljanska 104, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. odv. Otmar Zapletal, 
Vetrinjska ulica 11, Maribor, zaradi izterjave 144,14 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Vilim Toplaku, Ljub ljanska 104, Maribor, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Otmar 
Zapletal, Vetrinjska ulica 11, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 11. 7. 2013

VL 89440/2013 Os-3628/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh 
Gerečnik, p.p. 1234 Maribor, proti dolžnici Nataši Mako-
vec, Kašeljska cesta 12B, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. 
zast. odv. Sanja Brezinščak, Miklošičeva cesta 20, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 768,35 EUR, sklenilo:

dolžnici Nataši Makovec, Kašeljska cesta 12B, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Brezin-
ščak Sanja, Mikloščeva 20, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 18. 7. 2013

VL 70761/2013 Os-3629/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Sandra Skledar Lalović, Lendavska 5, Mur-
ska Sobota, proti dolžniku Dejanu Bohar, Tomšičeva 
ulica 1, Lendava, ki ga zastopa zak. zast. steč. upr. odv. 
Irma Hrelja Csaszar, Glavna ulica 11, Lendava - Lendva, 
zaradi izterjave 1.657,73 EUR, sklenilo:

dolžniku Dejanu Bohar, Tomšičeva ulica 1, Lenda-
va, 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 odv. Irma Hre-
lja Csaszar, Glavna ulica 11, Lendava.

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 21. 8. 2013
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VL 52320/2013 Os-3661/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh 
Gerečnik, p.p. 1234 Maribor, proti dolžnici Nini Džumhur, 
Sodinova ulica 1, Ljubečna, ki jo zastopa zak. zast. odv. 
Alenka Grad Pečnik, Ozka ulica 3, Celje, zaradi izterjave 
2.402,45 EUR, sklenilo:

dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Alenka 
Grad Pečnik.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 9. 9. 2013

VL 88443/2013 Os-3677/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poso-
jilnica bank Št. Jakob v Rožu, Št. Jakob 14, Št. Jakob 
v Rožu, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Košir, odve-
tnica Mojca Košir, Cesta železarjev 8B, Jesenice, proti 
dolžnicam Alenki Sušnik, Imenje 7, Imenje; Emi Furlan, 
Vijenac 6, Hrvaška, ki ju zastopa zak. zast. odv. začasni 
zast. Matjaž Čebular, Hacquetova 6, p.p. 5742, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 21,618,43 EUR s pp, sklenilo:

2 dolžnici Emi Furlan se na podlagi drugega od-
stavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik, upravičen za spreje-
manje pisanj.

Za začasnega zastopnika upravičenega za spreje-
manje pisanj se postavi odv. Matjaž Čebular, Hacqueto-
va 6, 1000 Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 9. 9. 2013

Oklici dedičem

D 121/2013 Os-3393/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Ljubomirju Daciću, sinu 
Milinka, rojenem 17. 3. 1924, državljanu Republike Slo-
venije, vdovcu, umrlem 17. 1. 2013, nazadnje stanujo-
čem Efenkova ulica 16, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo 
dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil vdovec in ni imel 
potomcev, tako nima dedičev I. dednega reda.

Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. de-
dnega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre 
oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci). 
Sodišče razpolaga le s podatkom, da je edini zapustni-
kov nečak Rajko Dacić, ne pa tudi s podatki (imena in 
priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi oseb-
ni podatki) o morebitnih drugih dedičih II. dednega reda, 
zaradi česar je potreben oklicni postopek.

Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 2. 7. 2013

D 199/2013 Os-3394/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-
puščinski postopek po pokojnem Francu Repcu, sinu 
Leopolda, rojenem 27. 2. 1943, državljanu Republike 
Slovenije, razvezanemu, umrlemu 5. 3. 2013, nazadnje 
stanujočem Zadobrova 63C, Škofja vas.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato pridejo kot dedi-
či v poštev zapustnikovi zakoniti dediči. Pri tem sodišče 
razpolaga samo s podatkom, da je bil zapustnik razve-
zan, ne pa tudi s podatki o morebitnih drugih osebah, ki 
imajo zakonito dedno pravico po zapustniku.

Ker je bil po podatkih sodišča zapustnik razvezan, 
pridejo v konkretnem primeru kot zakoniti dediči I. de-
dnega reda v poštev zapustnikovi otroci, kolikor jih je 
imel, sicer pa zakoniti dediči II. dednega reda (zapustni-
kovi starši oziroma zapustničini bratje in sestre oziroma 
nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci) oziroma če 
teh ni pa dediči III. dednega reda (zapustničine babice in 
dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci 
oziroma njihovi potomci), katerih podatki (imena in pri-
imki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni 
podatki) sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča 
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Za-
kona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 2. 7. 2013

O 23/1960 Os-3398/13

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče postopek za 
izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Ja-
nez (Johan) Žle, rojen 8. 10. 1886, državljan Jugoslavije, 
umrl 15. 5. 1946, nazadnje stanujoč Študa 22, Domžale, 
glede naknadno najdenega premoženja, ki ga predsta-
vlja nepremičnina, parc. št. 386/0, k.o. 1965 - Brdo.

V krog zakonitih dedičev spadajo tudi Anton Žle, 
rojen 15. 12. 1920, nazadnje stanujoč v Angliji (sedaj 
neznanega prebivališča), Marija Žle (Gerčar), rojena 
2. 2. 1929, nazadnje stanujoča na naslovu Študljanska 
cesta 6, Domžale oziroma odseljena v Anglijo in sedaj 
neznanega prebivališča, Marija Žle, rojena 23. 9. 1923, 
sedaj neznanega prebivališča, Maksimiljan Žle, rojen 
28. 5. 1925, neznanega bivališča oziroma njihovi dedi-
či, katere sodišče poziva oziroma njihove dediče, da se 
v enem letu po objave tega oklica prijavijo tukajšnjemu 
sodišču kot dediči.

Po preteku tega roka bo sodišče izdalo dodatni 
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 16. 8. 2013
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I D 837/2012 Os-3649/13

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Refiku Žarki, roj. 30. 9. 1946, 
državljanu RS, razvezanem, umrlem 15. 11. 2012, naza-
dnje stanujočem Partizanska ulica 24, Šenčur.

Zapustnik s svojim premoženjem ni oporočno raz-
polagal, ob smrti pa je bil razvezan in je imel tri potomce, 
in sicer hčerke Katarino Žarki, Tino Žarki in Mirijo Žarki. 
Nastopilo je zakonito dedovanje, h kateremu so pokli-
cane zapustnikove hčerke, vse kot dedinje I. dednega 
reda, po enakih delih, vendar nobena od hčera dedišči-
ne po zapustniku ni sprejela, vse so se dedovanju po za-
pustniku odpovedale, torej niso dedinje po zapustniku, 
k dedovanju so tako poklicani dediči II. dednega reda 
(bratje in sestre zapustnika oziroma njihovi potomci), 
če pa tudi teh ni, dediči III. dednega reda (zapustnikovi 
strici in tete oziroma njihovi potomci). Starši zapustnika 
so umrli pred njim, bratov in sester ni imel. Po podatkih 
zapustnikove hčere naj bi imel polbrate in polsestre, 
glede katerih pa ne vedo ničesar.

Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 9. 9. 2013

II D 558/2013 Os-3706/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Mariji Lešnjak, roj. 25. 1. 1876, 
umrla 21. 12. 1953, nazadnje stanujoča Planina 2, Hor-
jul, ob smrti državljanka FLRJ.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakoniti dediči po 
pok. prišli v poštev tudi potomci po pok. zap. sinovih Ja-
nezu Lešnjaku in Mihu Lešnjaku, katerih podatki (imena 
in naslovi dedičev, morebiten datum smrti ter podatki 
o njihovih dedičih) sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) navedene dediče ter vse osta-
le, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Mariji 
Lešnjak poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 9. 2013

D 140/2013 Os-2911/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Humar Veroniki, roj. Žbogar, roj. 25. 9. 
1912, z zadnjim stalnim prebivališčem Los Canos 381, 
Guaymallen, Argentina, ki je bila s sklepom naslovnega 
sodišča opr. št. N 41/2012 z dne 9. 1. 2013 razglašena 
za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 26. 11. 1992.

Zapustničini zakoniti dediči prvega dednega reda 
sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 29. 5. 2013

D 387/2013 Os-3620/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Cejnar Justini, roj. Bertos, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Rožna dolina 118, ki je bila s skle-
pom naslovnega sodišča opr. št. N 45/2012 z dne 15. 4. 
2013 razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 
1. 1. 1964.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 23. 7. 2013

D 58/2013 Os-3399/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
26. 1. 2013 umrlem Cvitanović Zoranu, roj. 25. 10. 1947, 
nazadnje stanujočem Prečna ulica 1b, Bohinjska Bi-
strica.

Zakoniti dediči po zapustniku od drugega dednega 
reda dalje niso znani. Zato se jih poziva, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica priglasijo k dedovanju 
in uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na pod-
lagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici 
dne 22. 7. 2013

Oklici pogrešanih

N 38/2013 Os-3561/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Jožeta Samca, sina Antona, 
rojenega 3. 12. 1862 v Plavjah, neznanega prebivališča, 
za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 27. 8. 2013

N 59/2012 Os-3586/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega Ivana Ražmana, rojenega 16. 6. 
1848, neznanega prebivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2013

N 57/2012 Os-3606/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: 
Valnea Bucaj, Sp. Škofije št. 24, Škofije, zoper naspro-
tnega udeleženca Jožeta Sever, iz Loke, Črni Kal, ki ga 
zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 79 / 27. 9. 2013 / Stran 2711 

Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega 
udeleženca za mrtvega, izven naroka dne 26. 8. 2013, 
sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev nasprotne-
ga udeleženca Sever Jožeta, sina Jakoba, rojenega 
7.4.1899, iz Loke, Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se po-
ziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 26. 8. 2013

N 85/2012 Os-3607/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: 
Stojan Božič, Obrtniška ulica 6, Koper, zoper nasprotno 
udeleženko Angelo Božič, od Ivana, neznanega biva-
lišča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Nika 
Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešane 
nasprotne udeleženke za mrtvo, izven naroka dne 26. 8. 
2013, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udele-
ženke Angele Božič, pok. Ivana, rojene leta 1908 v Ka-
stelcu, neznanega bivališča, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se pozi-
va, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 26. 8. 2013

N 67/2012 Os-3702/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: 
Elvin Slavec, Osp št. 86A, Črni Kal, zoper nasprotnega 
udeleženca: Giacomo Lazzar, neznanega bivališča, ki 
ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič 
iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega naspro-
tnega udeleženca za mrtvega, izven naroka dne 26. 8. 
2013, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Giacoma Lazzarja, sina Luce, imenovanega 
Baida, neznanega bivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se po-
ziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 26. 8. 2013

N 24/2013 Os-3648/13

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gateljice Matilde Copot, Srednja Bistrica 27, Črenšovci, 
v teku postopek za razglasitev za mrtvo pogrešano Ma-
rijo Markoja (Marianna roj. Vucsko), rojena 4. 8. 1856 
v Srednji Bistrici, očetu Stephanusu Vucsko in materi 
Anni roj. Kohek, nazadnje stanujoča Srednja Bistrica 69, 
sedaj neznanega bivališča.

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 10. 9. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Horvat Vidovič Martina, Žižki 31G, Črenšovci, za-
varovalno polico, št. 50500113709, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d.. gnq-332230

Košuta Nataša, Groharjevo naselje 11, Škofja Loka, 
zavarovalno polico, št. 50500092059, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d.. gne-332196

Kovač Jurij, Žanova ulica 36, Kranj, zavarovalno 
polico, št. 70000014283 (fondpolica virtuoz), izdala za-
varovalnica KD Življenje. gnz-332221

Pevc Nuša, Trubarjeva 66, Piran – Pirano, zavaro-
valno polico, št. 50500069396, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnw-332224

Simonič Tina, Šentgotard 22, Trojane, zavarovalno 
polico, št. 50500012984, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnr-332229

Spričevala preklicujejo

Ahac Urška, Planinska vas 1, Trbovlje, indeks, iz-
dala Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, leto 
izdaje 2010. gnn-332233

Bedene Luka, Cesta Kokrškega odreda 2, Kranj, 
indeks, št. 18090039, izdala Filozofska fakuleta, Lju-
bljana. gnp-332235

Bizjan Neža, Strmica 14, Vrhnika, maturitetno 
spričevalo Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2012. 
gnx-332202

Hribar Nina, Dalmatinova ulica 10, Mengeš, spriče-
valo o končani Osnovni šoli Mengeš, izdano leta 2004. 
gnk-332211

Ivančič David, Runarsko 1A, Nova Vas, spričevalo 
– letno 9. razreda Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, 
številka 522, izdano leta 2007. gnz-332246

Jakovljević Dijana, Gradišče 19, Vrhnika, spričevalo 
o končani OŠ Osnovna šola Ivana Cankarja, izdano leta 
2004. gnt-332206

Jarc Jernej, Kamnik pod Krimom 71D, Preserje, 
indeks, št. 29008245, izdala Naravoslovnotehniška fa-
kulteta. gnv-332200

Kepic Matevž, Spodnje Gameljne 24, Ljubljana 
Šmartno, indeks, št. 37091322, izdala Veterinarska fa-
kulteta, Ljubljana. gnh-332214

Kogovšek Tjaša, Cankarjevo nabrežje 13, Vrhnika, 
spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Ivana Cankarja, 
izdano leta 2010. gni-332192

Kurent Urban, Ciril-Metodov trg 12, Ljubljana, 
indeks, št. 41090270, izdala Medicinska fakulteta. 
gnr-332208

Lah Manca, Brodarjev trg 2, Ljubljana, spričevalo 
8. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja, izdano leta 
2004. gne-332217

Lah Romina, Zalošče 22, Dornberk, indeks, 
št. 20070151, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. 
gnm-332213

Preklici

Leskovec Jon, Dolenja vas 43, Cerknica, indeks, 
št. 31270025, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 
2007. gnf-332245

Mahnič Sabina, Glavarjeva ulica 16, Ljubljana, in-
deks, št. 20110210, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana, 
leto izdaje 2011. gnc-332227

Majdič Borut, Klavčičeva 5, Kamnik, spričevalo o 
končani OŠ Osnovna šola Mengeš, izdano leta 1994. 
gnj-332191

Marjanović Branislav, Klanska ulica 19, Medvode, 
indeks, št. 28090131, izdala Fakulteta za fiziko in mate-
matiko. gnm-332184

Nikolič Marko, Cankarjeva ulica 4, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Osnovna šola Toneta Čufarja. 
gng-332219

Obolnar Anže, Lončarska steza 10, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Osnovni šoli Toneta Čufarja, izda-
no leta 2007. gns-332207

Pečarič Erik, Škocjan 81, Koper – Capodistria, spri-
čevalo 9. razreda Osnovne šole Elvira Vatovec, izdano 
leta 2006. gno-332232

Rašković Nenad, Patkovača blok 8/190, Bijelina, 
izkaz o uspehu od 1. do 7. razreda, izdala Osnovna 
šola Mirana Jarca, Ipavčeva 1, Ljubljana, leta 1991. 
gnq-332234

Sever Saša, Omersova 52, Ljubljana, diplomo 
Pravne fakultete, Univerza v Ljubljani, izdana leta 1996, 
številka 241/96. gnh-332189

Stopar Gašper, Praprotnica 8, Trebnje, indeks, št. 
28090037, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. 
gni-332188

Tanko Alojz, Nemška vas 11, Ribnica, indeks, št. 
11380150058, izdal ERUDIO Izobraževalni center v Lju-
bljani. gnh-332243

Uršič Jaka, Peščena pot 2, Ljubljana, spričevalo – 
letno 9. razreda Osnovne šole Vižmarje Brod, izdano 
leta 2007. gnv-332175

Zelko Sabina, Plitvični Vrh 21A, Gornja Radgona, 
indeks, št. 31080207, izdala Fakulteta za farmacijo, leto 
izdaje 2008. gnc-332223

Drugo preklicujejo

2A-TRANS d.o.o., Cesta Andreja Biten-
ca 68, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500010064001, izdajatelj Cetis d.d.. gno-332182

Bernik Ela, Moste 63B, Žirovnica, študentsko iz-
kaznico, št. 18120719, izdala Filozofska fakulteta. 
gnd-332222

Brajar Gregor, Dolenje Karteljevo 16, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 63100055, izdala Fakulteta 
za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnu-332180

Černelič Doroteja, Dečno selo 48, Artiče, študent-
sko izkaznico, št. 18101264, izdala Filozofska fakulteta, 
Ljubljana. gnj-332212

Červek Vesna, Rozmanova ulica 6, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41070261, izdala Medicinska fa-
kulteta. gnx-332248
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Dominkovič Sanja, Polje 10B, Zagorje ob Savi, štu-
dentsko izkaznico, št. 71186772, izdala Pravna fakulte-
ta, Maribor. gnf-332228

Đonlić Simona, Glinška ulica 11, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 43090141, izdala Akademija za 
glasbo, Ljubljana. gnn-332237

Eminović Erma, Ljubljanska 40, Izola – Isola, 
 študentsko izkaznico, št. 09110017, izdala Fakul-
teta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani. 
gnm-332209

Gatis d.o.o., Polje 4, Šempeter pri Gorici, licenco, 
številka GE005894/00795/029, za vozilo scania, števil-
ka šasije XLER4X20005196575, registrska številka KP 
FT-880. gnd-332218

Gradišar Roman, Šutna 104, Žabnica, voznikovo 
kartico, št. 1070500024543000, veljavnost od 27. 11. 
2009 do 27. 11. 2014, izdajatelj Cetis d.d.. gnv-332179

Grča Andreja, Kovača vas 6, Slovenska Bistrica, 
študentsko izkaznico, št. 61192454, izdala Filozofska 
fakulteta, Univerza v Mariboru. gnw-332174

Hatić Jasmina, Dom in vrt 47, Trbovlje, študentsko 
izkaznico, št. 01008424, izdala Pedagoška fakulteta. 
gns-332203

Huskić Nenad, Vidmarjeva ulica 8, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 64110348, izdala Fakulteta za 
elektrotehniko. gnu-332226

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. čle-
nom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega 
žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 
60/05, 73/05 in 55/11), naslednje neveljavne enotne 
žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Robert Lin-
dič, univ. dipl. inž. el., IZS E-0705; Miklavž Hvastja, inž. 
gradb., IZS G-1025; Rajko Rodić, univ. dipl. inž. el., IZS 
E-0055; Iztok Kobal, univ. dipl. inž. el., IZS E-0265; dr. 
Jože Stropnik, univ. dipl. inž. str., IZS S-1133; Rado-
van Ferleta, dipl. inž. grad., IZS G-1968; Mihael Britvič, 
inž. gradb., IZS G-0977; Aleš Rihter, dipl. inž. el., IZS 
E-1444; Alojzij Slivnik, univ. dipl. inž. el., IZS E-1438; 
Anton Razpotnik, dipl. inž. el., IZS E-0913 in izkazni-
ce: št. izkaznice 49973, z veljavnostjo do 31. 8. 2018; 
št. izkaznice 46855, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. 
izkaznice 47154, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. iz-
kaznice 50053, z veljavnostjo do 31. 8. 2016; št. izka-
znice 51330, z veljavnostjo do 31. 3. 2017; št. izkazni-
ce 46256, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 
50464, z veljavnostjo do 31. 12. 2016; št. izkaznice 
50141, z veljavnostjo do 31. 12. 2016. Ob-3744/13

Ivančič Andraž, Smast 39A, Kobarid, študentsko 
izkaznico, št. 18110310, izdala Filozofska fakulteta. 
gny-332201

Jelovšek Rok, Zadobrava 130, Škofja vas, študent-
sko izkaznico, št. 63120230, izdala Univerza v Ljubljani. 
gny-332197

KAJO d.o.o., Pot na Rakovo jelšo 311, Ljublja-
na, licenco za taxi vozilo, št: 003719/01060/804/001, 
za vozilo peugeot 307, LJ/BT-734, izdala GZS. 
gng-332215

Kavčič Pavel, Dolinska cesta 1H, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 74070376, izdala Medicinska fa-
kulteta. gnp-332185

Kladnik Sara, Gotska ulica 7, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 18100830, izdala Filozofska fakulteta. 
gnw-332249

Klakočar Lidija, Bukovje v Babni Gori 1, Sveti Šte-
fan, študentsko izkaznico, št. 31270044, izdala Fakulta-
ta za farmacijo, Ljubljana. gnh-332176

Kužner Marko, Grčarjeva ulica 12, Celje, študent-
sko izkaznico, št. 41210076, izdala Medicinska fakulte-
ta, Ljubljana. gni-332242

Lavrenčič Aljaž, Žaucerjeva ulica 18, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 27005123, izdala Fakulteta za 
matematiko, Ljubljana. gno-332236

Lopert Kristina, Kajuhova ulica 21, Brežice, študent-
sko izkaznico, št. 20080193, izdala Pravna fakulteta, 
Ljubljana. gnq-332205

Medved Matjaž, Svetinova 13, Šentjur, študent-
sko izkaznico, št. 5000858, izdala FERI v Mariboru. 
gnt-332177

Murenc Jakob, Sitarjevška cesta 6A, Litija, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija, 
Ljubljana. gno-332186

Naglič Daša, Ulica Vide Pregarčeve 10, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 41080169, izdala Medicinska 
fakulteta. gnf-332195

Novak Boštjan, Plečnikova ulica 5, Maribor, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500010072001, izdaja-
telj Cetis d.d.. gng-332240

Perdec Božo, Kostanjevica na Krasu 109, Kosta-
njevica na Krasu, potrdilo o strokovni usposobljenosti 
odgovorne osebe za upravljanje prevozov, izdajatelj Mi-
nistrstvo za promet, številka 607772, izdano leta 1997. 
gng-332190

Perhač Janja, Zgornje Pobrežje 26, Rečica ob Sa-
vinji, študentsko izkaznico, št. 32009035, izdala Naravo-
slovno tehniška fakulteta, Ljubljana. gnl-332210

Petrič Aljaž, Planina 91a, Ajdovščina, študentsko iz-
kaznico, št. 26109502, izdala Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo, Ljubljana. gnh-332239

Petrič Andrej, Funtkova ulica 32, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 41060232, izdala Medicinska fakulte-
ta. gnd-332193

Sajovic Klemen, Olševek 46, Preddvor, voznikovo 
kartico, št. 1070500022 740000, izdala Gorenjska grad-
bena družba. gnw-332178

Sedej Matic, Igriška ulica 12, Žiri, študentsko iz-
kaznico, št. 41060269, izdala Medicinska fakulteta. 
gnr-332204

Sivec Mateja, Planina 74, Kranj, študentsko izkazni-
co, št. 41060112, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. 
gng-332244

Skušek Petra Marija, Linhartova cesta 60, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 41120187, izdala Medicin-
ska fakulteta. gnw-332199

Slapar Tamara, Trg Prešernove brigade 3, Kranj, 
študentsko izkaznico, št. 31270137, izdala Fakulteta za 
farmacijo, Univerza v Ljubljani. gnp-332231

Smrekar Vesna, Jakčeva ulica 23, Ljubljana, certi-
fikat NPK varnostnik/ca, št. C 882, z dne 21. 11. 2007, 
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve. gnc-332198

Stipanič Gašper, Spodnje Gemeljne 23B, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 63080134, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gng-332194

Stojov Mateja, Požeg 9, Rače, študentsko izka-
znico, št. 37001265, izdala Veterinarska fakulteta. 
gnn-332183

Šahman Marko, Pohorska ulica 1, Maribor, študent-
sko izkaznico, št. 41100188, izdala Medicinska fakulteta, 
Ljubljana. gnm-332238

Tajhman turizem d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor, li-
cenco, številka 004597/06384/758/002, za vozilo citroen 
jumper, registrska številka MB DK-341 (izdana na naslov 
Zagrebška cesta 20, Maribor). gnp-332181

Vačun Jure, Breg 17A, Mežica, pooblastilo, št. AA 
000520 in FF 000266. gnn-332216

Vasle Špela, Savska cesta 12, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 41110197, izdala Medicinska fakulteta, 
Ljubljana. gnj-332241
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Vester Demjan, Deteljica 3, Tržič, študentsko izka-
znico, št. 63090293, izdala Fakulteta za računalništvo in 
informatiko. gnv-332225

Vošnjak Nina, Na Grivi 19, Brezovica pri Ljubljani, 
študentsko izkaznico, št. 18051335, izdala Filozofska 
fakulteta, Ljubljana. gnn-332187

Zavrtanik Drglin Ajda, Križevniška ulica 7, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 27121111, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko. gnb-332220

Žibert Darko, Vače 31, Vače, voznikova kartica št: 
1070500003215001, izdal Cetis Celje. gny-332247
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