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Javni razpisi

Št. 35430-2/2013  Ob-4292/13

Obvestilo
o zaključku Javnega razpisa za nepovratne 

finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših 
težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni razpis za nepovratne finančne pomoči za na-
kup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 
23SUB-CTP13 (Uradni list RS, št. 94/13) zaključen, ker 
so zaprošene nepovratne finančne pomoči vlagateljev 
že presegle glavnino vseh razpisanih sredstev. Vloge, ki 
bodo oddane priporočeno na pošto danes, 22. 11. 2013 
do 24. ure, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju 
vlog dne 26. 11. 2013, če sredstva ne bodo porabljena 
že na prejšnjem odpiranju.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 5320-2/2013/15 Ob-4236/13

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Republi-
ke Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja

javni razpis
za razpisno področje A v letu 2014: 

finančna podpora avtohtoni  
slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: 
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, Slovenija (v nadaljeva-
nju: Urad).

2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v 

letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni 
skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpi-
sa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v so-
sednjih državah.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter 

kulturne identitete;
2. krepitev gospodarske dejavnosti;
3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;
4. krepitev znanstvene dejavnosti;
5. vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slo-

venske narodne skupnosti v sosednjih državah;
6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno po-

vezovanje.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki 
izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko 
prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor 
tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in po-
slovni sub jekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na podro-
čju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so lastne redne na-

loge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako 
leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano 
organiziranost.

Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih 
povezanih lastnih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo 
celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta upo-
rabljajo različni viri (finančni, človeški itd.).

Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je do-
seganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, 
da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je 
določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat 
pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče 
razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih 
nalog oziroma aktivnosti.

Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru 
projekta.

Krovne organizacije so tiste reprezentativne orga-
nizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane 
organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delu-
jejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju 
poselitve.

6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo 

prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali 
duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zu-
naj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev 
njihove slovenske identitete;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično 
domovino Republiko Slovenijo;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije.

7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj 

posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega 

delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz 

drugih virov.
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Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zuna-
njega strokovnjaka.

Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvi-
jo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene tudi 
z drugimi državnimi institucijami.

8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za pred-
met javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov 
in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti 
v sosednjih državah v letu 2014 znaša 5.600.000 EUR. 
Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom 
Republike Slovenije za leto 2014 ustrezno spremeni.

Sredstva, dodeljena za leto 2014, morajo biti pora-
bljena v letu 2014.

S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, 
Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.

9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo 

vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodi-
la ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani 
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: 
http://www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko 
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slo-
venije, v času uradnih ur.

10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena spre-

jemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje 

vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež 
Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), Viktringer 
Ring 26, A-9020 Klagenfurt-Celovec, Avstrija.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje 
vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 
1000 Ljub ljana, Slovenija.

Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo 
oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih 
društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, 
Hrvaška.

Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo 
oziroma osebno predložijo na sedež Slovenske kultur-
no gospodarske zveze (SKGZ), Ul. S. Francesco 20/III, 
34133 Trieste/Trst, Italija.

Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo 
oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na 
Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgot-
thárd, Madžarska.

Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo 
oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, 
Slovenija.

Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem 
obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – 

Slovenci v zamejstvu 2014«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne 

organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

pošti do vključno 27. 12. 2013 oziroma do tega dne ni 

bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih 
sprejemnih mestih.

Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

12) Odpiranje vlog: posebne komisije za odpiranje 
bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 3. 1. 2014.

Odpiranje vlog ni javno.
13) Posredovanje usklajenega mnenja krovnih or-

ganizacij
Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo 

vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje 
krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj po-
sredujejo strokovni razpisni komisiji urada.

Rok za posredovanje usklajenih mnenj komisij iz 
zamejstva je najkasneje 22. 1. 2014.

14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in 

popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih 
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumen-
tacija javnega razpisa.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo 
zavrnjene.

Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem nepo-
sredno po odprtju vseh prispelih vlog.

15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sred-
stev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 14. 3. 2014.

16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in 
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, vsak dan, med 9. in 14. uro, 
tel. 01/230-80-00, faks: 01/230-80-17 ter po elektronski 
pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.

Urad Vlade Republike Slovenije  
za Slovence v zamejstvu in po svetu

Št. 5320-2/2013/15 Ob-4237/13

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Republi-
ke Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja

javni razpis
za razpisno področje B v letu 2014: 

finančna podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, Slovenija (v nadaljevanju: 
Urad).

2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v 

letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu (v na-
daljevanju: javnega razpisa) je spodbujanje dejavnosti 
Slovencev, ki živijo v tujini.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter 

kulturne identitete;
2. krepite gospodarske dejavnosti;
3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;
4. krepitev znanstvene dejavnosti;
5. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po 

svetu;
6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno po-

vezovanje.
3) Predmet javnega razpisa



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 96 / 22. 11. 2013 / Stran 3135 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega 
delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje jav-
nega razpisa.

Prednost bodo imeli projekti, ki so namenjeni pospe-
ševanju sodelovanja z mladimi oziroma večjemu vklju-
čevanju mladih pripadnikov slovenskih skupnosti zunaj 
Republike Slovenije v dejavnosti, ki se odvijajo bodisi 
v Sloveniji bodisi drugod po svetu.

Prednost bodo imeli tudi projekti, ki se nanašajo na 
organizacijo in izvedbo oziroma se kako drugače nave-
zujejo na srečanje vseh Slovencev »Dobrodošli doma« 
2014.

4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko 
prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi 
posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni 
sub jekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju po-
vezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so redne naloge in 

operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto, 
skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano de-
lovanje.

Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojno 
povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto 
in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo 
različni viri (finančni, človeški itd.).

Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je do-
seganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, 
da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je 
določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat 
pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče 
razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih 
nalog oziroma aktivnosti.

Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru 
projekta.

6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo 

prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali 
duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj 
Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev nji-
hove slovenske identitete;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično 
domovino Republiko Slovenijo;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije.

7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj 

posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega 

delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz 

drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zuna-

njega strokovnjaka.
Pred dokončno odločitvijo strokovne komisije, se 

lahko pridobijo dodatne informacije glede sofinanciranja 
posamezne vloge tudi s strani drugih državnih institucij.

8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za pred-
met javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje progra-
mov in projektov Slovencev po svetu v letu 2014 znaša 

700.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s spre-
jetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2014 ustre-
zno spremeni.

Sredstva, dodeljena za leto 2014, morajo biti pora-
bljena v letu 2014.

S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, 
Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.

9) Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina 
dodeljenih sredstev se določi glede na omejitve po po-
sameznih kategorijah in na podlagi meril. Merila so ovre-
dnotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je 
dostopen v razpisni dokumentaciji.

10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, 

pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter 
vzorca) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: http://www.
uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko 
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan, med 9. in 
14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavni-
štvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem 

obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – 

Slovenci po svetu 2014«,
– polni naslov sprejemnega mesta (Urada), kot je 

naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

pošti do vključno 27. 12. 2013 oziroma do tega dne ni 
bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

13) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpira-

njem vlog najkasneje 3. 1. 2014.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in 

popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih 
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumen-
tacija javnega razpisa.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo 
zavrnjene.

Strokovna komisija bo ocenjevala prispele vloge 
po vrstnem redu prispetja, neposredno po odprtju vseh 
prispelih vlog.

15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sred-
stev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 14. 3. 2014.

16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in 
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, vsak dan, med 9. in 14. uro, 
tel. 01/230-80-00, faks: 01/230-80-17 ter po elektronski 
pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Urad Vlade Republike Slovenije  
za Slovence v zamejstvu in po svetu
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Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, 1000 Ljub ljana, na podlagi 19. člena Zakona 
o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – UPB2, 
83/12), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12) ter skladno z določili Uredbe o stvarnem 
premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo  

nepremičnine v najem
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne 

rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub ljana, tel. 01/589 73 00, 
telefaks: 01/589 73 47, e.naslov: info@zrsbr.si.

2. Predmet javnega razpisa: oddaja skladiščnih pro-
storov na naslovu: Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper.

3. Vrsta nepremičnine: skladiščni prostori, v izmeri 
519 m2. Objekt leži na parc. št. 1535/4, k.o. Koper.

4. Ponudnik mora ponuditi ceno najema v ………..€ 
za m2 mesečno, brez vključenega DDV-ja. Z najugodnej-
šim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje 10 let 
z možnostjo podaljšanja pogodbe.

5. Ponudnik se poleg najemnine zavezuje plačevati 
tudi:

– obratovalne stroške,
– stroške tekočega vzdrževanja,
– stroške nadomestila za uporabo stavbnega ze-

mljišča,
– ostale stroške, ki odpadejo na predmet najema.
6. Varščina za resnost ponudbe
Ponudnik je dolžan ob predložitvi ponud-

be vplačati varščino v višini 3.000,00 EUR na ene-
ga od transakcijskih računov Naročnika: BA-CA 
Ljub ljana, št. 29000-0055148819 ali Banka Koper, 
št. 10100-0039157343.

Položena varščina se neizbranim ponudnikom vrne 
brezobrestno v roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora pogodbo 
podpisati v roku 8 dni od njenega prejema

Izbranemu ponudniku se položena varščina vrne po 
prejemu bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. V nasprotnem primeru se varščino zadrži.

7. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obve-
znosti: kot garancijo za redno izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti je izbrani ponudnik dolžan v roku 15 dni od 
podpisa pogodbe naročniku dostaviti bančno garancijo 
v višini 15.000,00 EUR, ki mora veljati najmanj eno leto. 
Veljavnost bančne garancije je izbrani ponudnik dolžan 
podaljševati vsako leto, vsaj 10 dni pred zapadlostjo, vse 
do izteka pogodbenega roka.

8. Način in rok plačila: mesečne najemnine se pla-
čujejo vnaprej, in sicer na zadnji dan tekočega meseca 
za prihodnji mesec.

9. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 031/633-602.

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je potreb-
no predložiti na Zavod Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 
10. 12. 2013. Ponudba se označi: »Ponudba za najem 
skladiščnih prostorov v Kopru – ne odpiraj«.

11. Izločitveni kriterij: ponudbe ponudnikov, ki ne 
izkazujejo ustrezne bonitete, kar pomeni, da so po me-
todologiji bonitetne hiše BISNODE uvrščeni v bonitetni 
razred od A do C, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

12. Naročnik je dolžan pred podpisom pogodbe pri-
dobiti soglasje Vlade RS k njeni sklenitvi.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da, ne glede na 
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic 
zase, ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli 
lahko ustavi postopek oddaje nepremičnine.

14. Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična 

oseba,
– potrdilo o plačilu varščine.
15. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do 

izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani 
naročnika, www.zrsbr.si.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 403-2013/20-1217 Ob-4272/13

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ljutomer za 
leto 2013 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2013) 
ter Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega 
gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer (Uradno 
glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2013), objavlja Občina Lju-
tomer

javni razpis
za dodeljevanje spodbud za razvoj  

malega gospodarstva in podjetništva  
v Občini Ljutomer za leto 2013

1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev proračun-

skih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodar-
stva in podjetništva na območju Občine Ljutomer v letu 
2013.

1.2 Namen razpisa:
– spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo 

malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju 
Občine Ljutomer,

– spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih 
transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje 
brezposelnosti,

– vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo pove-
zovanje z lokalnim okoljem.

2. Višina sredstev
Višina sredstev javnega razpisa je 20.000 EUR.
V proračunu Občine Ljutomer so za navedeni pred-

met javnega razpisa zagotovljena sredstva na proračun-
ski postavki 140203, Spodbujanje razvoja gospodarstva 
v občini, v višini 20.000 EUR.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravi-
čencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih 
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravi-
čenca ter višine razpoložljivih sredstev.

3. Upravičenci
Upravičenci po tem razpisu so nove mikrogospo-

darske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) ter samostojni podjetniki (s. p.), ki imajo 
sedež v Občini Ljutomer in opravljajo dejavnost na obmo-
čju Občine Ljutomer.

Na razpisu lahko kandidirajo mikrodružbe in samo-
stojni podjetniki, ki so bili ustanovljeni oziroma registri-
rani pred manj kot tremi leti od datuma objave javnega 
razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– povprečno število delavcev v tekočem poslovnem 
letu ne presega deset,

– čisti prihodki od prodaje v preteklem koledarskem 
letu ne presegajo 1.000.000 EUR,

– prosilec je ustanovitelj, soustanovitelj ali lastnik 
družbe prvič ali se je prvič registriral kot samostojni pod-
jetnik.

4. Splošna določila za kandidiranje na razpisana 
sredstva

Splošna določila opredeljena v tem razpisu so:
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– minimalni znesek investicije za prijavo na ta razpis 
mora biti v višini 1.500 EUR,

– prosilci spodbud morajo imeti na dan pred ob-
javo razpisa poravnane zapadle obveznosti do občine 
in občinskih javnih podjetij ter poravnane vse zapadle 
davke in ostale zakonske obveznosti,

– za sredstva lahko kandidirajo družbe in samostojni 
podjetniki začetniki, ki so ustanovljeni oziroma ustrezno 
registrirani vsaj 30 dni pred objavo razpisa,

– upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo 
naložbe, upravičene po tem razpisu, katero lahko izve-
de v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,

– naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora 
uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 3 leti od 
dokončanja naložbe,

– sredstva se dodeli na podlagi vloge, opredelje-
ne z javnim razpisom. Naložba, za katero se dodelijo 
sredstva, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom 
dodelitve sredstev,

– upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega 
razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, do-
ločeno s tem javnim razpisom in sklenjeno pogodbo 
o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti vsaj še 3 leta po iz-
vedenem izplačilu.

Do prejema sredstev po tem razpisu niso upravi-
čeni vlagatelji:

– ki so v so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvida-
ciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smerni-
cami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list 
RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izgu-

ba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, dose-
že polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evi-
denci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, 
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v raču-
novodskih izkazih.

Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v te-
žavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

– ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti,
– ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v na-

slednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07, 17/08):

– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, 
ribištvo,

– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– področje G – Trgovina; vzdrževanje in popra-

vila motornih vozil,
– oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačami.

Pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom poveza-

nim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količi-
nami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mre-
že ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– pogojena s prednostjo rabe domačega bla-
ga pred rabo uvoženega,

– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnopro-
metnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni 
prevoz tovora.

5. Predmet spodbude
5.1 Predmet spodbude: sofinanciranje začetnih 

investicij, investicij v razširjanje in investiranje v razvoj.
V letu 2013 bodo sredstva v okviru registrirane 

dejavnosti upravičenca namenjena za:
1. Gradnjo objektov oziroma poslovnih pro-

storov,
2. Nakup objektov oziroma poslovnih prostorov 

(novih ali starih),
3. Ureditev elektro in strojnih inštalacij v skladu 

s predpisi,
4. Izvedbo inštalacij za prenos podatkov,
5. Nakup novih strojev in naprav,
6. Nakup računalniška oprema,
7. Nakup programske opreme.

5.2 Vrsta finančne spodbude:
– dotacije.
5.3 Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Lju-

tomer in se ohraniti vsaj 3 leti po njenem zaključku;
– za naložbo se šteje investicija v opredmetena 

osnovna sredstva (stroški gradnje in/ali nakupa objek-
ta, stroji in oprema);

– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredme-
tena sredstva kot je nakup programske opreme;

– naložba mora predstavljati začetno investicijo 
ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega 
obrata v smislu bistvenih sprememb pro izvoda ali pro-
izvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali razisko-
valno-razvojni dejavnosti;

– v primeru, da predlagatelj želi uveljavljati stro-
ške, ki dejansko še niso nastali, mora predložiti veljav-
ne predračune ali ustrezne pogodbe na podlagi katerih 
bo izvedeno naročilo.

5.4 Upravičeni stroški so:
– stroške gradnje ali nakupa objekta,
– strošek nakupa strojev in naprav,
– nakup računalniške opreme,
– strošek programske opreme.
5.5 Višina sofinanciranja:
Do 100 % investicije.
DDV ni upravičeni strošek.
5.6 Realizacija projekta:
– upravičeni so stroški, ki nastanejo v zvezi z inve-

sticijo v tem koledarskem letu.
5.7 Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru te spodbude predloži 

največ 1 vlogo.
5.8 Dokazila:
– dokumentacija, ki dokazuje posamezno investi-

cijo (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, spe-
cifikacije nabavljenih investicijskih sredstev …),

– računi in dokazila o plačilu računov,
– v primeru, da investicija še ni bila izvedena, je 

potrebno predložiti veljavne predračune oziroma ustre-
zne pogodbe.

5.9 Kriteriji za dodeljevanje spodbud:
Vloge se ocenijo v skladu s kriteriji za dodeljevanje 

spodbud iz 5. člena Pravilnika za dodeljevanje spod-
bud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva 
v Občini Ljutomer.

Kolikor dosežeta dve ali več vlog enako število 
točk se jih razvrsti glede na čas oddaje vloge.
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Starost 
družbe 
oziroma  
s.p.-ja

Število točk
Starost 

večinskega 
lastnika (A)

Korekcijski 
dejavnik A

Število 
zaposlenih 

vključno  
z nosilcem 
dejavnosti 

(B)

Korekcijski 
dejavnik B

 % 
zaposlenih

iz občine (C)

Korekcijski 
dejavnik C

do  
12 mesecev 1500 do 30 let 1,25 1 do 3 1,00 100 % 1,00

13 do 
24 mesecev 1000 31 do 40 let 1,00 4 1,50 od 80 %  

do 99 % 0,50

25 do 
36 mesecev 500 41 in več let 0,75 5 do 10 2,00 manj  

kot 79 % 0,25

Višina spodbude = Vrednost točke × št. točk × k. d. A × k. d. B × k. d. C

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih 
sredstev in števila zbranih točk vlagateljev, ki so po vseh 
kriterijih upravičeni do spodbude.

6. Potrebna dokumentacija
Vloga mora biti izpolnjena in podana na ustreznem 

prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zah-
tevane podatke in priloge, ki so del razpisne dokumen-
tacije. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana 
in žigosana.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa, vlogo za ukrep javnega razpisa, izjavo, 
vzorec pogodbe in pravilnik, je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni 
Občine Ljutomer ter na spletni strani Občine Ljutomer – 
http://obcinaljutomer.si/.

Dokazila, ki jih mora prosilec priložiti v okviru ukre-
pa, so opredeljena na vlogi.

Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa prilo-
žiti izjavo o točnosti navedenih podatkov ter, da za iste 
upravičene stroške niso pridobili ali da so v postopku 
pridobivanja dodatnih sredstev, iz kateregakoli drugega 
javnega vira.

Dokazila priložena v okviru prijave na javni razpis 
se predlagateljem vloge ne vračajo.

7. Rok in način dostave vlog
Prosilci oddajo vlogo na predpisanem razpisnem 

obrazcu skupaj s predpisano dokumentacijo v sprejemni 
pisarni Občine Ljutomer ali jih pošljejo po pošti na na-
slov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Rok oddaje vlog je 5. 12. 2013 (ta dan morajo biti 
najpozneje do 12 ure oddane v vložišču Občine Ljuto-
mer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, pisarna št. 108).

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici 
ter ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora 
biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni razpis – Gospodarstvo 
2013«.

Na hrbtni strani ovojnice (oziroma v levem zgor-
njem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki 
o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično 
osebo) oziroma naziv in naslov družbe (če gre za prav-
no osebo).

Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice 
bodo s sklepom zavržene.

8. Obravnava vlog
Pregled in ocenjevanje prispelih vlog bo izvedla Ko-

misija za ocenjevanje prispelih vlog in pripravo predloga 
dodelitve spodbud za razvoj malega gospodarstva in 
podjetništva v Občini Ljutomer (v nadaljevanju: Komisi-
ja), ki jo je imenovala županja.

Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno 
označene vloge.

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku treh delovnih dni 
od roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
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Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali 
vloge, ki ne bodo pravočasne (oddane po 5. 12. 2013), 
bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih 
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni 
v javnem razpisu. Prijavitelji, katerih vloge na razpis 
ne bodo popolne, bodo s strani Komisije v roku treh 
delovnih dni od dneva odpiranja vlog pozvani, naj vloge 
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 
5 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega 
roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neu-
strezno dopolnjene pa zavrnjene.

Pred ocenjevanjem vlog bo Komisija preverila, če 
je prijava v skladu s splošnimi določili in pogoji tega 
javnega razpisa. V primeru, da prijava ne bo ustrezala 
splošnim pogojem in določilom, vloga ne bo dana v oce-
njevanje in bo s sklepom zavrnjena.

Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja 
projektov vlagateljev, ki bodo podlaga za izdajo sklepa 
o dodelitvi sredstev. Sklepe bo izdal organ pristojen za 
odločanje na prvi stopnji.

Pritožbo na sklep izdano v okviru tega razpisa lah-
ko prejemnik sklepa poda na županjo Občine Ljutomer.

Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, 
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev. Če se prejemnik pozitivne odločbe v roku 
3 dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega 
razpisa.

9. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-

som dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna 
oseba Branko Novak – tel. 02/584-90-44, elektronski 
naslov – obcina.ljutomer@ljutomer.si.

Občina Ljutomer

Št. 2013/000248 Ob-4283/13

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen-
da, objavlja na podlagi 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN, 57/11) in 20. člena Odloka o pogojih, postopkih 
in merilih za podeljevanje koncesij na področju opra-
vljanja gospodarske javne službe ravnanje z odpad-
ki v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 06/2012) in 16. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 
št. 02/2009 – UPB1)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov, lokalne gospodarske javne službe 

prevoza komunalnih odpadkov, lokalne 
gospodarske javne službe obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov in lokalne gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini 

Komenda
1. Naziv koncedenta: Občina Komenda, Zajčeva 

cesta 23, 1218 Komenda.
2. Predmet javnega razpisa in območje
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije 

za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunal-
nih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja ko-

munalnih odpadkov v Občini Komenda. Gospodarske 
javne službe se na območju občine izvajajo pod pogoji 
določenimi z zakonom in podzakonskimi akti ter v skla-
du z odloki in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja 
javnih služb.

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pra-
vico opravljanja gospodarskih javnih služb, ki so pred-
met tega razpisa, na celotnem območju Občine Ko-
menda. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen 
čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, za 
dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb obdela-
ve mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostan-
kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
pa za obdobje do pričetka obratovanja RCERO Ljub-
ljana, vendar najdlje 10 let. Koncesijsko obdobje začne 
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Občina in 
koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo naj-
kasneje v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba 
o izbiri koncesionarja dokončna. Trajanje koncesijske 
pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih 
z zakonom ali koncesijskim aktom.

3. Popolna prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna 

in sprejemljiva ter bo vsebovala vse, v tem razpisu in 
razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in 
ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti 
napisana v slovenskem jeziku.

V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil 
nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo 
javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v pri-
meru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila 
izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo 
sklenjena koncesijska pogodba.

Tudi najugodnejša prijava naročnika/koncendenta 
ne zavezuje k izboru koncesionarja. Naročnik/koncen-
dent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povra-
čila morebitnih stroškov vlagateljev razveljavi postopek 
razpisa in ne odda koncesije oziroma jo odda v pono-
vljenem postopku.

4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta iz-

polnjevati pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), 
določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek od-
daje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, pri-
spevke in druge predpisane dajatve, vključno s kon-
cesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet po-
stopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega 
prenehanja ali likvidacijski postopek), ob tem pa mora 
prijavitelj skladno s koncesijskim aktom dokazati ozi-
roma mora predložiti naslednje listine (vezano na vse 
javne službe):

a) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) 
kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posa-
meznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravno-
močno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki 
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 
št. 50/12 – UPB2):

– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za 

fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje 
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in daja-
nje daril za nezakonito posredovanje,

– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri prido-
bitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obve-
znosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih 
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti,

– pranje denarja.
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Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evi-

denca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni pod-

jetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi 
z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji,

– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili pravno-
močno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi 
dejanji.

Opomba:
Če prijavitelj tega ne predloži, ga bo koncedent 

pridobil po uradni dolžnosti in se prijava zaradi tega ne 
šteje kot nepopolna.

b) Da proti prijavitelju (tudi soprijavitelju in podizva-
jalcu) ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), 
drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski po-
stopek

Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj 

svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju 
ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug 
postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski posto-
pek; Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali kopiji in ne 
sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje prijave.

Opomba:
Če prijavitelj tega ne predloži, ga bo koncedent 

pridobil po uradni dolžnosti in se prijava zaradi tega ne 
šteje kot nepopolna.

c) Da ima prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvaja-
lec) poravnane vse davke, prispevke in druge javno-
pravne dajatve

Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih 

javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne 
dokumentacije (Obrazec št. 4);

– potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih, 
ki ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje 
prijave.

d) Da je prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) 
registriran oziroma, da na drugačen način izkaže, da 
izpolnjuje vse predpisane pogoje za izvajanje javne 
službe

Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz 

poslovnega registra AJPES), iz katerega bo razvidno, 
da je prijavitelj registriran,

– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet koncesije (družbena pogodba, 
ustanovitveni akt).

Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega 
registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme 
biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje prijave.

e) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) 
na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav ni izločen iz 
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evi-
denco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a 
člena ZJN-2

Dokazilo:
– izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
f) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) na 

dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, nima neplačanih 
zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za soci-
alno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike 
Slovenije

Dokazilo:
– izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
g) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) ni 

bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za 
prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem

Dokazilo:
– izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
h) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) 

ni storil velike strokovne napake iz področja predme-
ta koncesije in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu 
jih naročnik/koncedent lahko dokazal s sredstvi, katere 
lahko utemelji

Dokazilo:
– izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
i) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) 

pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 
41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US: 
U-I-211/11-26), v tem ali predhodnih postopkih, ni na-
merno podal zavajajočih razlag ali informacij

Dokazilo:
– izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
j) Da bo imel ves čas trajanja koncesijskega raz-

merja zaposleno osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne 
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz uprav-
nega postopka ali imel vas čas trajanja koncesijskega 
razmerja sklenjeno pogodbo z zunanjim sodelavcem 
oziroma odvetniško pisarno

Dokazilo:
Izjava o delavcih, iz katere bo razvidno:
– da bo imel prijavitelj ves čas trajanja koncesij-

skega razmerja zaposleno osebo z najmanj VII. stopnjo 
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom 
iz upravnega postopka (Obrazec št. 5).

k) Da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki 
imajo potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni 
za izvajanje javne službe

Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je se-

stavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6).
l) Da razpolaga z razpoložljivimi kapacitetami za od-

laganje odpadkov oziroma razpoložljivimi kapacitetami 
za obdelavo odpadkov

Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je 

sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7).
m) Da razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za 

izvajanje javnih služb, oziroma na drug način nesporno 
izkaže, da lahko opravlja dejavnost javnih služb

Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je 

sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7).
n) Da je sposoben samostojno zagotavljati vse jav-

ne dobrine, ki so predmet gospodarskih javnih služb
o) Da je sposoben zagotavljati storitve na konti-

nuiran in kvaliteten način ob upoštevanju koncesij-
skega akta, odlokov, ki urejajo način izvajanja javnih 
služb, za katere se podeljuje koncesija, predpisov, 
normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih 
običajev

p) Da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske 
javne službe ob vsakem času

r) Da je usposobljen za vodenje katastra ter da 
razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo 
vodenje

Dokazila:
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, 

organizacije dela, prostorov in tehnične opreme, stro-
kovne opremljenosti vodenja katastra, finančno-opera-
tivnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže 
izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami m), n), 
o), p) in r),

– izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je 
sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10).
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s) Da se obveže zavarovati proti odgovornosti za 
škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči obči-
ni, uporabnikom ali tretji osebi tako, da bo v roku 30 dni 
po sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil zavarovanje 
odgovornosti za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim 
ali nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne služ-
be povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom 
ali drugim osebam. Navedena pogodba o zavarovanju 
mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist 
Občine Komenda.

Dokazilo:
– pogodba ali predpogodba o zavarovanju proti od-

govornosti za škodo oziroma izjava zavarovalnice, da 
bo s prijaviteljem sklenila zavarovanje odgovornosti za 
škodo,

– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11).

š) Da je prijavitelj (druga alineja – v delu, ki se na-
naša na dokazilo iz katerega more izhajati, da transak-
cijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila 
(to je lahko izdano največ 60 dni pred dnevom objave 
javnega razpisa) niso bili blokirani – tudi soprijavitelj in 
podizvajalec) finančno in poslovno usposobljen opravlja-
ti gospodarske javne službe; da je gospodarska družba 
z najmanj 500.000,00 EUR celotnega kapitala (po zadnji 
bilanci stanja) in je finančno ter poslovno usposobljena 
za izvajanje javne službe, ki je predmet razpisa in da je 
za leto pred objavo javnega razpisa znašala bonitetna 
ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 5 in, v za-
dnjih 6 mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih 
obveznosti. Smiselno enako velja tudi v primeru fizičnih 
oseb in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljski vlož-
ki niso izraženi v osnovnem kapitalu.

Dokazilo:
– s.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne osebe oziroma 

BON1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki 
in kazalniki za leto 2012 (ni časovne omejitve, vendar se 
mora nanašati na podatke za 2012),

– potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima 
prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali 
BON-2 obrazec); iz dokazil mora izhajati, da prijavitelje-
vi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo 
potrdila (to je lahko izdano največ 60 dni pred dnevom 
objave javnega razpisa) niso bili blokirani.

Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne dru-
ge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo dru-
gi predpisi.

V primeru skupne prijave članov konzorcija mora-
jo statusne pogoje izpolnjevati vsi člani, izpolnjevanje 
ekonomsko-finančnih, organizacijskih in kadrovsko-teh-
ničnih pogojev pa se skladno s predmetom koncesije 
ugotavlja za vse člane skupaj.

Opomba:
Kolikor sodelujejo na razpisu prijavitelji, ki nimajo 

sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazila o izpol-
njevanju pogojev iz matične države (če država, v kateri 
ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
bo koncedent namesto pisnega dokazila sprejel zaprise-
ženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo prijavitelja, poda-
no pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih sub jektov 
v državi, v kateri ima prijavitelj svoj sedež).

Izvoz odpadkov v druge države EU
V skladu z zakonodajo, ki velja znotraj prostora 

Evropske skupnosti pri čezmejnih pošiljkah odpadkov 
(Uredba (ES) št. 103/2006 z dne 14. 6. 2006 o pošiljkah 
odpadkov), bo lahko izbrani prijavitelj izvažal odpadke 
v druge države Evropske skupnosti. Kolikor bo izbrani 

prijavitelj izvažal odpadke v druge države, je dolžan pred 
sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobiti nostrifikacijo za 
izvoz odpadkov (soglasja ARSO za izvoz odpadkov ter 
enakovredna soglasja tranzitnih držav in države prevze-
mnice odpadkov), kar prijavitelj garantira z garancijo za 
resnost prijave (v skladu s točko 19 razpisne dokumen-
tacije). V primeru, da prijavitelj ponuja storitev z izvozom 
odpadkov, mora navesti v garancijo za resnost prijave, 
kakor izhaja iz vzorca iz obrazca št. 12 – Vzorec bančne 
garancije za resnost prijave, državo, v katero bo izvažal 
odpadke.

Okoljevarstveno dovoljenje
Kolikor prijavitelj ne bo izvažal odpadkov v druge 

države Evropske skupnosti, temveč bo izvajal konce-
sijo na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja za obde-
lavo odpadkov pred odlaganjem in za odlaganje, je 
dolžan pred sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov pred 
odlaganjem in za odlaganje, kar prijavitelj garantira z ga-
rancijo za resnost prijave (v skladu s točko 19 razpisne 
dokumentacije).

Zavarovanje za resnost prijave
Za resnost prijave naročnik/koncedent zahteva ne-

preklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno 
garancijo, izdano s strani banke ali druge finančne insti-
tucije (zavarovalnice), v višini 10.000,00 € veljavno do 
vključno 120 dni šteto od roka za oddajo prijav.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obve-
znosti

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral v roku 10 dni 
od dneva podpisa koncesijske pogodbe naročniku/kon-
cedentu izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv 
plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti (obveznosti iz koncesijske pogodbe), izdano 
s strani banke ali druge finančne institucije (zavaroval-
nice), v višini 30.000,00 € z veljavnostjo najmanj tri leta 
od dneva njene izdaje. Garancijo mora koncesionar 
najmanj en mesec pred potekom njene veljavnosti po-
daljšati za najmanj eno leto oziroma do izteka koncesij-
ske pogodbe.

Zavarovanje odgovornosti
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral z zavaroval-

nico skleniti zavarovalno pogodbo proti odgovornosti za 
škodo, ki jo z izvajanjem koncesije utegne povzročiti ob-
čini, uporabnikom ali tretji osebi iz naslova splošne civil-
ne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevar-
nostne vire) v višini 100.000 € tako, da bo v roku 30 dni 
po sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil zavarovanje 
odgovornosti za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim 
ali nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne služ-
be povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom 
ali drugim osebam. Navedena pogodba o zavarovanju 
mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist 
Občine Komenda.

5. Pogoji za predložitev skupne prijave
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več 

oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega 
izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in nji-
hova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionar-
ja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo 
koncedent sklenil koncesijsko pogodbo (konzorcij). V ta 
namen morajo osebe, ki vložijo skupno prijavo, predložiti 
celotno dokumentacijo, potrebno za ustanovitev podje-
tja, s katerim bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko 
pogodbo.

V primeru skupne prijave in sklenitve koncesijske 
pogodbe z novo pravno osebo, so prijavitelji, ki so nje-
ni družbeniki, solidarni poroki za vse obveznosti novo 
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nastale pravne osebe, ki izhajajo iz koncesije pogodbe 
ali za obveznosti, ki bi iz koncesijske pogodbe utegnile 
nastati.

Kadar predloži skupno prijavo več oseb (konzor-
cij), morajo prijavi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi 
medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz 
katere mora biti razvidno najmanj:

– člani konzorcija, pogoji za vstop in izstop člana 
iz konzorcija;

– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogo-
ča, da lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije 
koncedent pošilja le eni osebi z učinkom za vse člane 
konzorcija (pooblaščenec za vročanje);

– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med 
člani konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;

– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za ob-
veznosti koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovar-
jajo solidarno,

– zaveza članov konzorcija, da dajejo solidarno po-
roštvo za vse obveznosti novo nastale pravne osebe, ki 
izhajajo iz koncesije pogodbe ali za obveznosti, ki bi iz 
koncesijske pogodbe utegnile nastati.

V primeru skupne prijave članov konzorcija mo-
rajo statusne pogoje (nekaznovanost, vpis v register … 
10a) – prva in druga alineja, b), c) – prva in druga aline-
ja, d) – prva in druga alineja, e), f), g), h) i), š) – druga 
alineja, izpolnjevati vsi člani oziroma vsak izmed skupnih 
prijaviteljev, izpolnjevanje drugih ekonomsko-finančnih, 
organizacijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa se 
skladno s predmetom koncesije ugotavlja za vse člane 
skupaj.

Opomba:
Navedene točke se nanašajo na zahteve, ki jih 

mora prijavitelj izkazati za priznanje sposobnosti in so 
navedene v točki »10. Sposobnost prijavitelja« Povabila 
in navodil prijaviteljem za oddajo prijave. Alineje dokazil 
so z vezajem povezane s črko pogojev, na katere se 
nanašajo, kar pomeni, da se zahteva dokazilo iz prve 
in druge alineje točke a, dokazilo iz točke b, dokazilo iz 
prve in druge alineje točke c, dokazilo iz prve in druge 
alineje točke d, dokazilo iz točke e, dokazilo iz točke f, 
dokazilo iz točke g, dokazilo iz točke h, dokazilo iz točke 
i ter dokazilo iz druge alineje točke š.

6. Način, mesto in rok za prevzem razpisne doku-
mentacije: celotno razpisno dokumentacijo lahko pri-
javitelji brezplačno prevzamejo, vsak delovni dan med 
8. in 10. uro, na naslovu: Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, v Režijskem obratu. Razpisna 
dokumentacija je prijaviteljem dosegljiva tudi na spletni 
strani Občine Komenda – www.komenda.si.

7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme pri-

javitelj zahtevati izključno v pisni obliki ali po elektronski 
pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na 
spletni strani Občine Komenda (www.komenda.si). Vsi 
odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni 
del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obve-
zujoči.

Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elek-
tronski naslov: obcina.komenda@siol.net ali na naslov: 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
z oznako »Koncesija odpadki – dodatna pojasnila«. 
Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka 
za oddajo prijave.

Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpi-
sno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem 
seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in 
objavi na spletni strani Občine Komenda ter po potrebi 
podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in 

dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni 
del razpisne dokumentacije.

8. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih 

ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene 
z naslovom: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: 
»Ne odpiraj – Prijava – Koncesija odpadki«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Na-
ročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo pri-
spele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 23. 12. 
2013 do 9. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno 
ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava 
poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na 
navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. 
Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Kolikor ovojnica ni zapečatena oziroma ustrezno 
zaprta in označena, kot je navedeno zgoraj, naročnik 
ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje 
prijave.

9. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavi-
telj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo uma-
kne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti 
na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija 
odpadki« – z oznako dopolnitev / umik / sprememba«, 
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že 
oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / 
spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.

10. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpi-
ranje prijav bo 23. 12. 2013, ob 10. uri, v sejni sobi nad 
Režijskim obratom Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo so-
delovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati 
s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne 
osebe prijavitelja (razen v primeru, da je prisotna odgo-
vorna oseba sama zakoniti zastopnik).

11. Omejitev pri predložitvi prijave
Za vse razpisane gospodarske javne službe zbira-

nja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpad-
kov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaga-
nja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov se podeli v Občini Komenda enotna koncesija 
in te koncesije za javne službe predstavljajo enotno 
koncesijsko razmerje. Koncesijsko razmerje je enovito 
razmerje, ki nastane in preneha hkrati (razen za dejav-
nosti lokalne gospodarske javne službe obdelave meša-
nih komunalnih odpadkov in lokalne gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki lahko preneha prej) ter obse-
ga koncesijo za opravljanje vseh zgoraj navedenih go-
spodarskih javnih služb v skladu z ZGJS. Koncesijsko 
razmerje predstavlja v smislu ZJZP koncesijo storitev.

Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za vse raz-
pisane gospodarske javne službe. Vsaka oseba lahko 
vloži le eno prijavo. V primeru skupne prijave sme biti 
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri 
eni (skupni) prijavi. Če oseba že kandidira samostojno, 
ne more kandidirati še kot član konzorcija.

12. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in 

zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje konce-
sije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev 
– skupna prijava. Merila za izbor koncesionarja so:

i. skupna ponujena cena storitve izvajanja gospo-
darske javne službe, utemeljena na pravilniku oziroma 
drugemu predpisu, ki opredeljuje metodologijo za obli-
kovanje cen tovrstnih storitev – 80 točk;

ii. izkušnje in pozitivne reference na področju izva-
janja javnih služb – 10 točk;
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iii. druge ugodnosti, ki predstavljajo ekološke, eko-
nomske ali socialne ugodnosti za koncedenta – 10 točk.

13. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijavi-

teljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, 
ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno 
s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. O izboru 
koncesionarja odloči pristojni organ občinske uprave 
z upravno odločbo, s katero lahko koncedent izbere 
samo enega od prijaviteljev oziroma le eno skupino 
prijaviteljev, ki odda skupno prijavo. O izboru koncesi-
onarja odloči v roku 30 po odpiranju prijav ter obvesti 
prijavitelje v roku 8 dni po sprejemu odločitve. Občina in 
koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo naj-
kasneje v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba 
o izbiri koncesionarja dokončna. Kolikor pogodba v roku, 
navedenem v prejšnjem stavku te točke, ni sklenjena, 
se postopek izbire koncesionarja razveljavi. V imenu 
občine podpiše koncesijsko pogodbo župan.

Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti 
postopek predmetnega javnega razpisa.

Občina Komenda

Št. 2182.2176/894/BT/Z440/2013 Ob-4266/13

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

razpis
za javno zbiranje ponudb 

 za odprodajo odpadnih vodnikov iz CIPO Divača
Rok za prejem ponudb: 10. 12. 2013, do 9.30.
Javno odpiranje ponudb bo isti dan, ob 10. uri, na 

naslovu ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub ljana, v dvorani 
E v 4. nadstropju.

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

ELES, d.o.o.
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Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podla-
gi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in sklepa o le-
tnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za 
leto 2013 Občinskega sveta Občine Tišina z dne 4. 4. 
2013 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov prodaje: Predmet javne dražbe 
so naslednje nepremičnine: stavbni zemljišči v k.o. Mur-
ski Črnci, vl. št. 175: parc. št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2; 
parc. št. 1396/12, v izmeri 6 93 m2; stavbno zemljišče 
v k.o. Petanjci, vl. št. 601: parc. št. 432, v izmeri 4 74 m2; 
stanovanje z kletnimi prostori na Tišini št. 4a, ID 178.

Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine 
opredeljene kot stavbna zemljišča. Vsa zemljišča in 
stanovanje so v celoti v lasti občine ter bremen prosta.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po 
metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
Izklicne cene za prodajano premoženje so sledeče:

– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 
8 01 m2; je izklicna cena 11.854,80 €,

– za parc. št. 1396/12, k.o. Murski Črnci, v izmeri 
6 93 m2; je izklicna cena 8.870,40 €,

– za parc. št. 432, k.o. Petanjci, v izmeri 4 74 m2; je 
izklicna cena 2.417,40 €,

– za dvosobno stanovanje in kletne prostore 
ID 178, k.o. Tišina, v izmeri stanovanje – 14 48,53 m2, 
drvarnica – 8 11,00 m2, klet – 9 13,65 m2; je izklicna 
cena 26.144,55 €.

Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko 
določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga 
plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik 
zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega 

računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od 
izstavitve računa.

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

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in 
sicer v sredo, 11. 12. 2013, z začetkom ob 15.30.

7. Višina varščine
Dražitelj mora najkasneje do 10. 12. 2013, do 

12. ure, plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene 
za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.

Varščina se plača na račun Občine Tišina – prora-
čun, št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za 
javno dražbo«, z navedbo parcelne št. zemljišča oziro-
ma stanovanja.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. 
dni po opravljeni javni dražbi.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogle-
da predmeta javne dražbe: ogled nepremičnin javne 
dražbe je možen do ponedeljka 9. 12. 2013, po pred-
hodnem dogovoru na občinski upravi Občine Tišina. Za 
dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin po-
kličite na tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11, e-pošta: 
obcina@tisina.si.

9. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo javne 
dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina 
s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do pod-
pisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem 
v višini izkazanih stroškov.

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;

– dražitelj mora najpozneje do torka, 10. 12. 2013, 
do 14. ure, na sedež občinske uprave Občina Tišina, 
Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja 
dokazila:

– dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno 
številko računa (št. banke in št. računa) za primer vra-
čila varščine,

– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifika-

cijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega 

registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pri-

četkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identi-

fikacijski dokument;
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: 

pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 

dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.
Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-

godbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana.

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

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

Občina Tišina

Št. 7113-0091/2013 Ob-4260/13

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. do 34. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 111. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) 
in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Sevnica za leto 2013, objavlja

Javne dražbe



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 96 / 22. 11. 2013 / Stran 3145 

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Sevnica

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sev-
nica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, 
faks 07/81-61-210.

2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena
Gradbene parcele v novem delu stanovanjskega 

naselja na Dolnjem Brezovem

Parc. 
št. k.o. Površina m²

Izklicna 
cena 

v EUR
200/8

1378 – Brezovo

826 13.010
200/9 833 13.120

200/10 831 13.088
200/11 821 12.931
200/12 820 12.915
200/13 975 15.356
200/14 802 12.632

Gradbene parcele so delno komunalno opremljene 
(vodovod, cesta). Dokončanje komunalne opremljenosti 
je predvideno v letu 2014.

Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena 
izklicna cena ne vključuje komunalnega prispevka in 
22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
cene za nepremičnine pod točko 2. je 100,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na račun Občine Sevni-

ca, IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, 
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma 
izstavitve računa, v enkratnem znesku.

Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen 
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v ce-
loti se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
ter izročila overjena prodajna pogodba zaradi vknjižbe 
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 
10. 12. 2013, na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, Sevni-
ca, pisarna št. 214, z začetkom ob 12. uri.

6. Varščina
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino v znesku 10 % vrednosti izklicne cene 
za posamezne parcele, za katere so zainteresirani. 
Varščina se nakaže na račun Občine Sevnica, IBAN 
št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, s pripisom 
»Javna dražba«.

Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se 
varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po 
zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se 
varščina vračuna v kupnino. Če najugodnejši dražitelj ne 
sklene pogodbe v določenem roku ali ne plača kupnine, 
organizator dražbe obdrži varščino.

7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za 
prijavo

Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna 
oseba, ki je do začetka javne dražbe vplačala varščino 
in je pred začetkom javne dražbe predložila potrdilo 
o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer 
vračila varščine.

Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil 
pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno po-
oblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga 
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 

osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem 
organu ali pri notarju.

8. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se 
izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne draž-
be cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je 
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena 
izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, 
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe 
prodan. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, 
da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba 
neuspešna.

Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postop-
ka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba. Župan 
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izka-
zani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna po-
godba v 15 dneh po končani dražbi. Prodajno pogodbo 
pripravi Občina Sevnica.

9. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne infor-
macije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pri-
dobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med 
uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269, 
e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 521/2013 Ob-4264/13

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

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

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

2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnine s parc. št. 3709/1, k.o. Cetore, 

po geodetskih podatkih opredeljena kot dvorišče, v iz-
meri 443 m2, s parc. št. 3709/2, k.o. Cetore, po geodet-
skih podatkih opredeljena kot stanovanjska stavba, v iz-
meri 99 m2 in dvorišče, v izmeri 81 m2, skupno 180 m2 
ter s parc. št. 3710, k.o. Cetore, po geodetskih podatkih 
opredeljena kot dvorišče, v izmeri 19 m2 in stavba (v 
naravi je ni več), v izmeri 43 m2, skupno 62 m2, vse za 
izklicno ceno 70.125,00 EUR. (2 % davek na promet 
nepremičnin plača kupec).

2. Nepremičnina s parc. št. 1165/4, k.o. Dvori 
nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, 
v izmeri 247 m2 in vinograd, v izmeri 523 m2, skupno 
770 m2, za izklicno ceno 77.618,00 EUR, brez 22 % 
DDV, katerega plača kupec.

3. Nepremičnina s parc. št. 1165/5, k.o. Dvori 
nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, 
v izmeri 228 m2 in vinograd, v izmeri 483 m2, skupno 
711 m2, za izklicno ceno 70.208,00 EUR, brez 22 % 
DDV, katerega plača kupec.

4. Nepremičnina s parc. št. 1165/8, k.o. Dvori 
nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot njiva, 
v izmeri 245 m2 in vinograd, v izmeri 519 m2, skupno 
764 m2, za izklicno ceno 78.585,00 EUR, brez 22 % 
DDV, katerega plača kupec.
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5. Nepremičnini s parc. št. 1165/11, k.o. Dvori 
nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot vi-
nograd, v izmeri 368 m2 in parc. št. 1169/1, k.o. Dvori 
nad Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot nji-
va, v izmeri 483 m2, skupno 851 m2 za izklicno ceno 
82.293,00 EUR, brez 22 % DDV, katerega plača kupec.

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

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

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

pljeno.
Nepremičnine pod točko 1. ležijo v naselju Baredi, 

v zaselku z lokalnim imenom Bolonja. Parcele ležijo ne-
posredno ob javni cesti, območje je pretežno kmetijsko.

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

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

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

Obravnavana lokacija ni v območju varovanja nara-
ve ali kulturne dediščine.

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

Nepremičnine pod točko 2.–5. se nahajajo v ob-
močju, ki se ureja z ureditvenim načrtom Korte (Uradne 
objave, št. 12/95, 4/08, 4/09 – v nadaljevanju: UN Kor-
te). Ležijo v notranjem ureditvenem območju S 13/2 D4, 
kjer je predvidena novogradnja stanovanjskih objektov 
(ob Zadružnem domu). Ob upoštevanju določila UN, ki 
pravi, da je ob ustrezni komunalni opremljenosti znotraj 
že pozidanih in za pozidavo predvidenih ureditvenih 
območij naselja možna dopolnilna gradnja in zgostitev 
pozidave v skladu z določili o velikosti funkcionalnega 
zemljišča in drugimi pogoji, iz česar sledi, da je predla-
gana gradnja objektov na južnem delu naselja v smislu 
zgostitve pozidave.

Potrebno bo zagotovi komunalno opremo in dovoz, 
kar je predvideno s prostorskim aktom.

Velikost objektov je prilagojena obstoječi enodru-
žinski gradnji, praviloma tlorisnih dimenzij 10×14 m in 
etažnosti P+1. Gradbena parcela je praviloma največ 
500 m2 na ravnini in rahlo nagnjenem terenu ter naj-
več 800 m2 v hribovitem predelu. Širina funkcionalnega 
zemljišča okrog samostojno stoječe stavbe je pravilo-
ma 4,00 m. Na funkcionalnem zemljišču vseh novo-
predvidenih objektov je potrebno obvezno predvideti 
in izvesti ustrezno število parkirnih oziroma garažnih 
mest. Vsak objekt mora imeti dovoz z javne ceste šir. 
3–3,5 m. Za samostojno stoječe objekte je izkoristek 
zemljišča največ 0,3 – izkoristek zemljišča pri gradnji 
v nizu je lahko večji.

Nepremičnine niso komunalno opremljene in še 
nimajo urejenega dostopa.

Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, predsta-
vljajo stvarno premoženje v lasti Občine Izola, katerega 
slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno 
s 4. členom ZSPDSLS.

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

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

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

6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati 
celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa 
s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina 
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na 
določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, 
se prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vrši-
la dne 13. 12. 2013, v prostorih sejne sobe Občinskega 
sveta Občine Izola, Trg Etbina Kristana 1, Izola, z začet-
kom ob 13. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom 
draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili, 
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec jav-
ne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne 
izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati 
na javni dražbi.

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

pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS 
lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in 
pravilno prijavi, tako da:

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

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

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

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

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

9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni 
dražbi, morajo vplačati varščino v višini 10 % od iz-
klicne cene nepremičnin na račun Občine Izola, TRR 
št.: 01240-0100006381, 004781122013 (nepremičnine 
pod točko 1.) in 004782512013-… (zaporedna številka 
nepremičnine pod točko 2.–5.). Varščino je potrebno 
vplačati najkasneje do vključno 9. 12. 2013. Varščina bo 
neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih 
dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa 
bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli 
dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko 
Občina Izola obdrži varščino.

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

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



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 96 / 22. 11. 2013 / Stran 3147 

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

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

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

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

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

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

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

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

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpi-
som javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za 
upravljanje z občinskim premoženjem Občine Izola, tel. 
št. 05/66-00-232, v času uradnih ur.

Občina Izola

Št. 478/2013-421 Ob-4273/13

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPD-
SLS (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Ljutomer za leto 2013 oziroma Načrta razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je Občinski 
svet Občine Ljutomer potrdil na seji dne 16. 1. 2013, 
objavlja Občina Ljutomer

javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vra-

zova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
2.1. Druga javna dražba za stavbno zemljišče v Lju-

tomeru: parc. št. 1450/3, gozd, v velikosti 3560 m2, k.o. 
259 Ljutomer.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
Parcela se nahaja v območju enote urejanja prosto-

ra EUPLJ05, s podrobnejšo namensko rabo IP – povr-
šine za industrijo.

Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – ku-
pljeno, v zatečenem stanju.

4. Vrsta pravnega posla: prodaja.
5. Izklicna cena (brez DDV) v EUR: 23.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.
Kupnina za zemljišče zajema vrednost stavbnega 

zemljišča. Stroške komunalne opreme bo kupec pla-
čal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo 

Občine Ljutomer, št. 2/10, 5/11, 6/11 in 8/11). V strošek 
komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključ-
kov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. 
V ceno tudi ni zajeta odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti zemljišča, ki jo odmeri pristojna upravna 
enota.

Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin 
(notarski zapis, overitev, davki, ZK predlog) krije kupec. 
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponud-
be. Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč ter objave 
javne dražbe.

6. Način in rok plačila kupnine
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od 

podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stro-
škov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne 
kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba 
šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.

V primeru, da se kupec odloči, da na kupljenem 
zemljišču ne bo gradil, mora v primeru prodaje zemlji-
šče najprej ponuditi v odkup Občini Ljutomer, in sicer 
po ceni, po kateri je zemljišče kupil, brez revalorizacije 
ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se zaznamuje 
v zemljiški knjigi.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izve-
dena v ponedeljek, 9. decembra 2013, ob 10. uri, v sejni 
sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).

8. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni pla-

čati kavcijo v višini 10 % izklicne cene vrednosti ne-
premičnine, ki ga želi dražitelj kupiti, na račun Občine 
Ljutomer, št. 01263-0100013693.

Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, 
drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh 
po prejetju izida dražbe.

Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemelje-
nih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju 
ne pristopi, se mu varščina ne vrne.

9. Informacije o javni dražbi
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na 

Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Ani Žnidarič, 
tel. 02/584-90-45 ali Lilijani Koser, tel. 02/584-90-66.

10. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne 

osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično 

številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, 

za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni 
dokument (fizične osebe),

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel 
blokiranega računa (pravne osebe),

– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo 
DURS (fizične in pravne osebe),

– dražitelji morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji.

11. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna 
pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani 
javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v nave-
denem roku, mu lahko Občina Ljutomer podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne 
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Ljutomer 
zadrži njegovo varščino.

12. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z no-
benim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe ozi-
roma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla ustavi.

Občina Ljutomer
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Št. 4780-348/2011-19 Ob-4274/13

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

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

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

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 832/115 (ID znak 1722-832/115-0) dvori-

šče, v izmeri 173 m2, stavba, v izmeri 16 m2, stanovanj-
ska stavba, v izmeri 93 m2, k.o. 1722-Trnovsko pred-
mestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna 
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-496, 
z namembnostjo SSse-eno in dvostanovanjske povr-
šine.

Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno 
služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje 
in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom 
Slovenija d.d.

Izklicna cena: 49.632,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba ne bo sklenjena v obliki no-

tarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina pod točko 2.1. bo prodana draži-

telju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

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

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

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

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Mestne občine Ljub ljana, odprtega pri Banki Slo-
venije, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne po-
godbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 10. 12. 2013, na 

sedežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-

ljana, Klub 15, s pričetkom ob 15. uri, za zemljišče parc. 
št. 832/115, k.o. Trnovsko predmestje.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

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

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 832/115, k.o. Trnovsko predmestje«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na jav-
ni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in in-
formacije za ogled zemljišča pod točko 2.1., dobijo inte-
resenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, 
kontaktna oseba je Irena Plausteiner.

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

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

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

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

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

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
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10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

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

Mestna občina Ljub ljana

Št. 900-11/2013-308 Ob-4275/13

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

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

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

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 15, v skupni izmeri 33,98 m2, na naslovu Grablo-
vičeva 52 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1727-1039-15 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremični-
na prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel 
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni 
pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru, 
je last najemnika in ni predmet te prodaje. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2013.

Izklicna cena: 48.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 14, v skupni izmeri 15,37 m2, na naslovu Grablo-
vičeva 52 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani z ID oznako 
št. 1727-1039-14 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje 
(trgovina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni pro-
stor je prazen, drugih bremen je nepremičnina prosta. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 23.100,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 12, v skupni izmeri 33,80 m2, na naslovu Grablo-
vičeva 54 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1727-1040-15 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepre-
mičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem 
prostoru, je last najemnika in ni predmet te prodaje. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice 
in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2013.

Izklicna cena: 48.500,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-
premičnin, ki ga plača kupec.

2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-
kal št. 13, v skupni izmeri 17,85 m2, na naslovu Grablo-
vičeva 54 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1727-1040-16 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina 
z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je 
nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 26.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 8, v skupni izmeri 48,79 m2, na naslovu Grablovi-
čeva 58 v Ljub ljani (pritličje, klet) v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1727-1005-16 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina 
z neživili). Poslovni prostor je prazen, drugih bremen je 
nepremičnina prosta. Predmetna nepremičnina je vklju-
čena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 70.100,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 9, v skupni izmeri 48,83 m2, na naslovu Grablovi-
čeva 58 v Ljub ljani (pritličje, klet) v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1727-1988-16 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje 
(pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina 
z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. 
Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru, je last 
najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem 
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti na-
jemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremič-
nina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 70.100,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lo-

kal št. 4, v skupni izmeri 15,96 m2, na naslovu Grablo-
vičeva 62 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1727-1990-14 v k.o. 1727 - Poljansko predmestje 
(trgovina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemni-
kom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje 
za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina pro-
sta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru, je last 
najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem 
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti na-
jemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremič-
nina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 24.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

z oznako št. P02, v skupni izmeri 41,66 m2, na naslovu 
Hrenova ulica 13 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1728-457-3 v k.o. 1728 - Ljub ljana Mesto. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 
čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, 
ki se nahaja v poslovnem prostoru, je last najemnika in 
ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogod-
be prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
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najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 61.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

z oznako št. P01, v skupni izmeri 47,80 m2, na naslovu 
Hrenova ulica 13 v Ljub ljani (pritličje) v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1728-457-2 v k.o. 1728 - Ljub ljana Mesto. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s pro-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 
čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, 
ki se nahaja v poslovnem prostoru, je last najemnika in 
ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogod-
be prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 63.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.10. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. S01, v mansardi, v izmeri 34,50 m2, z ID. oznako 
nepremičnine 1727-330-9 v stavbi št. 330, na naslovu 
Streliška 6 v Ljub ljani v k.o. 1727 - Poljansko predme-
stje. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta 
vseh bremen. Prostor nima stojne višine in je brez sa-
nitarij. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2013.

Izklicna cena: 10.500,00EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa (ne velja za prostor pod točko 2.10).
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno.
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino.

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

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

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin, vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svo-
je ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 000-431000 v 8 dneh od dneva skleni-
tve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v en-
kratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 10. 12. 2013, na 

sedežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, Klub 15, s pričetkom ob 10. uri, po naslednjem 
vrstnem redu:

– poslovni prostor št. 15, na naslovu Grabloviče-
va 52, ob 10. uri,

– poslovni prostor št. 14, na naslovu Grabloviče-
va 52, ob 10.30,

– poslovni prostor št. 12, na naslovu Grabloviče-
va 54, ob 11. uri,

– poslovni prostor št. 13, na naslovu Grabloviče-
va 54, ob 11.30,

– poslovni prostor št. 8, na naslovu Grabloviče-
va 58, ob 12. uri,

– poslovni prostor št. 9, na naslovu Grabloviče-
va 58, ob 12.30,

– poslovni prostor št. 4, na naslovu Grabloviče-
va 62, ob 13. uri,

– poslovni prostor št. P02 na naslovu Hrenova 13, 
ob 13.30,

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Hrenova 13, 
ob 14. uri,

– poslovni prostor št. S01, na naslovu Streliška 6, 
ob 14.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

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

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

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu.

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

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

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

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

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z na-
vedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni pro-
stor št. ____ na naslovu________«.

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

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o nepremičnininah, informacije za 
ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na 
Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini 
Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.an-
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zur@Ljub ljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topo-
lovec, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.si-
ker@Ljub ljana.si.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

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

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

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

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

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

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

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

Mestna občina Ljub ljana

Št. 900-11/2013-308 Ob-4276/13

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

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

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

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P01, v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe na naslovu Beethovnova 4 v Ljub ljani, z ID oznako 
št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3, v k.o. 1725 – Ajdovšči-
na. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima 
s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen 
čas – pisarniška dejavnost, drugih bremen je nepremični-
na prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru, je 
last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem 
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti naje-
modajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina 
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 354.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P01, v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v prvem 
nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljub ljani, 
z ID oznako št. 1725-393-11, v k.o. 1725 – Ajdovščina. 
Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 520.200,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-
premičnin, ki ga plača kupec.

2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 
P01, v skupni izmeri 31,00 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe na naslovu Beethovnova 12 v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1725-399-20, k.o. 1725 – Ajdovščina. Stavba 
je vpisana v kataster stavb. Etažna lastnina v zemljiški 
knjigi še ni vzpostavljena. Mestna občina Ljub ljana je 
vpisana v solastniškem deležu 18142/100000 na parc. 
št. 2862 in št. 2863. Za predmetno stavbo še ni vzposta-
vljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice 
na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po 
vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina 
Ljub ljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško knjižno 
dovolilo za vpis lastninske pravice. Poslovni prostor je 
zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno 
najemno pogodbo za določen čas. Oprema, ki se nahaja 
v poslovnem prostoru, je last najemnika in ni predmet 
te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel 
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni 
pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne ob-
čine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 53.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P03, v skupni izmeri 36,30 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe na naslovu Beethovnova 12 v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1725-399-21, k.o. 1725 – Ajdovščina. Eta-
žna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Me-
stna občina Ljub ljana je vpisana v solastniškem deležu 
18142/100000 na parc. št. 2862 in št. 2863. Za predme-
tno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo 
vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemlji-
ško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, 
pri čemer se Mestna občina Ljub ljana obvezuje, da bo 
kupcu izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki 
ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za do-
ločen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru, 
je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obve-
znosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2013.

Izklicna cena: 62.700,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P02, v skupni izmeri 31,80 m2, ki se nahaja v pritličju 
stavbe na naslovu Beethovnova 12 v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1725-399-225, k.o. 1725 – Ajdovščina. Eta-
žna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Me-
stna občina Ljub ljana je vpisana v solastniškem deležu 
18142/100000 na parc. št. 2862 in št. 2863. Za predme-
tno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo 
vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemlji-
ško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, 
pri čemer se Mestna občina Ljub ljana obvezuje, da bo 
kupcu izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki 
ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za do-
ločen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru, 
je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obve-
znosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z ne-
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premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2013.

Izklicna cena: 58.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe so pisarniški poslov-

ni prostori z oznako P01, v skupni izmeri 169,84 m2 
v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslov-
ne zgradbe Gosposka 4 v Ljub ljani, ID 11, k.o. 1728 
Ljub ljana - mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. 
Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, 
ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje 
za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi. Za predmetno stavbo še ni vzposta-
vljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice 
na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po 
vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna ob-
čina Ljub ljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško-
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec 
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače 
ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. 
Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2013.

Izklicna cena: 345.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.7. Predmet javne dražbe so storitveni poslovni 

prostori z oznako P02, P04, v skupni izmeri 82,56 m2 
v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 
v Ljub ljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljub ljana - mesto, 
št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni 
prostori so zasedeni z najemnikom, ki ima z najemoda-
jalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravi-
ce in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. 
Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastni-
na, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu 
v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne 
lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljub ljana obvezu-
je, da bo kupcu izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih 
obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri 
vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključe-
na v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 180.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.8. Predmet javne dražbe so prazni poslovni pro-

stori z oznako P03, v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju 
stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljub ljani, 
ID 2, k.o. 1728 Ljub ljana - mesto, št. stavbe 1728-121, 
parc. št. 229. Za predmetno stavbo še ni vzpostavlje-
na etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na 
posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po 
vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna ob-
čina Ljub ljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško-
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec 
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače 
ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. 
Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
kupnine je 500,00 EUR.

4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno.
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino.

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

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

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega 

zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000 v roku 
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma iz-
stavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 12. 12. 2013, na 

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

– poslovni prostor na naslovu Beethovnova ulica 4 
ob 11. uri,

– poslovni prostor na naslovu Beethovnova ulica 7 
ob 11.30,

– poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova 
ulica 12 ob 12. uri.

– poslovni prostor št. P03 na naslovu Beethovnova 
ulica 12 ob 12.30,

– poslovni prostor št. P02 na naslovu Beethovnova 
ulica 12 ob 13. uri,

– poslovni prostor št. P01 na naslovu Gosposka 
ulica 4 ob 13.30,

– poslovni prostor št. P02 in P04 na naslovu Gospo-
ska ulica 4 ob 14. uri,

– poslovni prostor št. P03 na naslovu Gosposka 
ulica 4 ob 14.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

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

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

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

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

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

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

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

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z na-
vedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni pro-
stor št. ____ na naslovu________«.

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

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo inte-
resenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, 
elektronski naslov: marina.anzur@Ljub ljana.si, kontak-
tna oseba je Marina Anžur.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

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

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

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

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

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

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

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

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 19/2013 Ob-4233/13

Svet zavoda VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slati-
na, Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
na podlagi 4. sklepa zapisnika 3. seje Sveta zavoda 

z dne 22. 10. 2013.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/- ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D;).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 
mandatno dobo 5 let. Pisne prijave z overjenimi kopijami 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– potrdilo o izobrazbi in nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

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

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-
nosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot 6 mesecev,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-
nosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost,·

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica in ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– program vodenja zavoda,
pošljite v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis rav-

natelja/ice«, v 10 dneh po objavi tega razpisa na na-
slov: VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina, Izletniška 
ulica 15, 3250 Rogaška Slatina.

Vlogo bomo še upoštevali kot pravočasno, če bo 
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na po-
što. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda  
VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina

Št. Su 10-11/2013-8/2 Ob-4281/13

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

3 prosta mesta okrožnih sodnikov na Delovnem 
in socialnem sodišču v Ljub ljani (eno mesto za de-
lovnopravno področje in dve mesti za socialnoprav-
no področje).

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in po-
sebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, 
določene v 10. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

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

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

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Razpisi delovnih mest
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Št. JN-2073/2013-S-NAR Ob-4282/13

Spremembe in dopolnitve  
Javnega povabila podjetjem
za sodelovanje v »Programu  

za spodbujanje razvoja novih produktov  
v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«,

ki ga izvaja Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investi-
cij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija).

V preambuli javnega povabila se v delu, ki se na-
naša na programske dokumente agencije, spremenita 
druga in tretja alineja, tako, da se po novem glasita:

»– Odločbe št. OP RR/1/1/007-0-MGRT o dodelitvi 
sredstev za program »Program za spodbujanje razvoja 
novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«, 
izdane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo v vlogi organa upravljanja, z vsemi spremem-
bami, z dne 22. 10. 2013 in 21. 11. 2013,

– Pogodbe št. 314-2/2013 o sofinanciranju opera-
cije »Razvoj novih produktov v letih 2013 DO 2015«, 
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
SPIRIT Slovenija in aneksa št. 1 k tej pogodbi.«

V prvi točki javnega povabila (1. Predmet javnega 
povabila), se prvi odstavek spremeni tako, da se po 
novem glasi:

»Predmet javnega povabila je zbiranje posame-
znih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za so-
delovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih 
produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013 (v na-
daljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno 
raziskovalnega projekta vključuje izvajanje aktivnosti 
eksperimentalnega razvoja z namenom ustvarjanja no-
vih ali izboljšavo že obstoječih pro izvodov, materialov, 
naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja 
izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov 
in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih 
znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma 
izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti pro izvodov 
in/ali pro izvodnje.«

V četrti točki javnega povabila (4. Oblika pomoči), 
se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:

»Končni prejemniki sredstev državne pomoči ne 
smejo začeti izvajati aktivnosti prijavljenega RR projek-
ta pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno 
povabilo za posamezno odpiranje.«

Za obstoječi tretji odstavek četrte točke javnega 
povabila se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Končni prejemniki po tej shemi so katerekoli prav-
ne ali fizične osebe, ki so registrirane po zakonu o go-
spodarskih družbah (podjetja, samostojni podjetniki) 
in raziskovalno razvojne organizacije oziroma njihove 
enote, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno ra-
zvojnih dejavnosti in izpolnjujejo vsebinske in formalne 
pogoje tega javnega povabila.«

V šesti točki javnega povabila (6. Pogoji za oddajo 
projektnega predloga na javno povabilo) se drugi odsta-
vek spremeni, tako, da se po novem glasi:

»Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so 
del dokumentacije javnega povabila (Obrazec 1: »Prijavni 
obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: 
»Podatki o projektu«, Obrazec 4: »Finančni načrt projek-

ta«, Obrazec 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in iz-
vedbi RR projekta«, Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje 
prijave« Obrazec št. 7: »Oddaja prijave«) ter elektronsko 
kopijo prijave na CD-ju ali USB nosilcu. Elektronska kopi-
ja prijave mora vsebovati prijavo, ki vključuje vse obrazce 
razen Obrazca št. 7 v dveh oblikah, v obliki pdf in v obliki 
word datotek ter excel datoteke.«

V šesti točki javnega povabila (6. Pogoji za oddajo 
projektnega predloga na javno povabilo) se v tretjem 
odstavku (Pogoji za prijavitelje na javno povabilo):

– spremeni prva alinea, tako da se glasi: »– je 
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu 
o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 
– UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, 
Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 
32/12, 57/12 in 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16) (podje-
tja, samostojni podjetniki) ali je raziskovalno razvojne 
organizacija oziroma njihova enota, ki je registrirana 
za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo«

– spremeni deseta alinea, tako da se glasi: »– za 
uveljavljene stroške in izdatke ni pridobil in ne pridobiva 
sofinanciranja iz drugih programov Skupnosti ali naci-
onalnih programov ter iz drugih programskih obdobij«

– za enajsto alineo se doda nova dvanajsta alinea, 
ki se glasi: »– se glede na uredbo in merila za določitev 
velikosti podjetja, ki so določena v Prilogi 1 Uredbe ko-
misije (ES) št. 800/2008. razvrsti v eno izmed navedenih 
kategorij: a) mikro in mala podjetja, b) srednje velika 
podjetja ter c) velika podjetja.«

V šesti točki javnega povabila (6. Pogoji za oddajo 
projektnega predloga na javno povabilo) se v četrtem 
odstavku (Pogoji za RR projekt):

– spremeni druga alinea, tako, da se po novem 
glasi: »– se ne sme pričeti izvajati pred rokom za oddajo 
projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno 
odpiranje, na katerega je bila prijava oddana«

– spremeni šesta alinea, tako da se glasi: »čla-
ni projektne skupine RR projekta, za katere se bo 
uveljavljalo sofinanciranje, imajo dokončano najmanj 
VI. stopnjo izobrazbe«

– doda sedma alinea, ki se glasi: »– največ 30 % 
ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanci-
ranje, lahko opravijo člani projektne skupine, ki imajo 
VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti 
člani projektne skupine, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe.«

V sedmi točki javnega povabila (7. Oddaja prijave 
na javno povabilo) se spremeni peti odstavek, tako, da 
se po novem glasi: »Prijave projektnih predlogov morajo 
prispeti na naslov agencije:

– do ponedeljka 16. 12. 2013 do 10. ure za obrav-
navo na prvem odpiranju,

– do srede 15. 1. 2014 do 10. ure za obravnavo na 
drugem odpiranju,

– do petka 14. 2. 2014 do 10. ure za obravnavo na 
tretjem odpiranju.«

V točki 8.2.1 Ocenjevanje in razvrščanje prijav, pri-
spelih do prvega oziroma drugega roka za oddajo prijav 
se spremeni prvi odstavek tako da se po novem glasi:

»Ocenjevanje in razvrščanje prijav, prispelih do pr-
vega oziroma drugega roka za oddajo prijav (do pone-
deljka 16. 12. 2013 oziroma do srede 15. 1. 2014:«

Druge objave
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V točki 8.2.2 Ocenjevanje in razvrščanje prijav pri-
spelih do tretjega oziroma kasnejšega roka za oddajo 
prijav se spremeni prvi odstavek tako, da se po novem 
glasi: »Ocenjevanje in razvrščanje prijav prispelih do 
tretjega, oziroma kasnejšega roka za oddajo prijav (do 
petka 14. 2. 2014, naslednji roki za si sledijo v roku 7 
delovnih dni: Ocenjevanje vseh popolnih prijav prispelih 
na tretje, oziroma kasnejša odpiranja se izvede skladno 
z merili javnega povabila.«

V deveti točki javnega povabila (9. Viri in obdobje 
financiranja ter višina razpoložljivih sredstev) se spre-
meni zadnji odstavek tako, da se po novem glasi: »Jav-
no povabilo se zapre ob porabi sredstev, najkasneje pa 
30. 4. 2014.«

Spremenijo se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odsta-
vek desete točke javnega povabila (10. Upravičeni stro-
ški in način financiranja), tako da se po novem glasijo:

»Predmet sofinanciranja RR projekta prijavitelja 
so upravičeni stroški, določeni in izračunani glede na 
standardni obseg stroškov na enoto, v skladu z določili 
javnega povabila in Navodili organa upravljanja o upra-
vičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2007–2013.

Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja 
strošek delovnega mesta zaposlenega raziskovalca 
(člana RR skupine RR projekta) za polni delovni čas 
na letni ravni. Kot standardni obseg stroška na enoto je 
upoštevana letna vrednost stroška dela za ekvivalent 
polnega delovnega časa raziskovalca (FTE) v kategoriji 
C za leto 2013, kot je določena s strani ARRS na podlagi 
Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev 
za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 
56/12) in določenih cenah ARRS za tekoče leto in zna-
ša 60.999 EUR (Sklep ARRS št. 410-25/2013-1 z dne 
25. 1. 2013). Za zaposlene (člane projektne skupine) 
s VI. stopnjo izobrazbe se kot strošek delovnega mesta 
v tem programu prizna 2/3 navedenega zneska. Vre-
dnost 1 FTE vključuje naslednje kategorije za pokrivanje 
stroškov (plača, prispevki delodajalca, blago in storitve, 
amortizacije).

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je veza-
na na velikost podjetja in je lahko maksimalno:

– 25 % za velika podjetja,
– 35 % za srednje velika podjetja,
– 45 % za mikro in mala podjetja.
Velikost podjetja se določi v skladu s Prilogo 1 

Uredbe komisije (ES) št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008. 
Podjetja, ki presegajo kriterije za srednja podjetja se 
uvrščajo med velika podjetja.

Sofinanciranje poteka na podlagi opravljenih delov-
nih ur članov projektne skupine, ki izpolnjujejo pogoje za 
sofinanciranje. Vrednost sofinanciranja je določena na 
osnovi standardnega obsega stroškov na enoto ob upo-
števanju deleža sofinanciranja glede na velikost podjetja 
in stopnje izobrazbe zaposlenega. Znesek sofinancira-
nja na opravljeno delovno uro tako znaša:

sofinancirani standardni obseg stroškov 
na enoto za VII. stopnjo izobrazbe  

v EUR

sofinancirani standardni obseg stroškov 
na enoto za VI. stopnjo izobrazbe  

v EUR

mikro&mala podjetja 16,14 EUR/uro 10,76 EUR/uro

srednje velika podjetja 12,55 EUR/uro 8,37 EUR/uro

velika podjetja 8,97 EUR/uro 5,98 EUR/uro
«

Spremeni se enajsti odstavek desete točke javnega 
povabila (10. Upravičeni stroški in način financiranja), 
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tako da se po novem glasi: »Upravičenost stroškov RR 
projekta končni prejemniki sredstev v posameznem ob-
dobju financiranja dokazujejo z opravljenimi delovnimi 
urami in realizacijo ciljev, ki so bili načrtovani in potrjeni 
v prijavi za sofinanciranje RR projekta.«

V enajsti točki javnega povabila (11. Obdobje za po-
rabo sredstev) se spremeni drugi odstavek tako, da se 
po novem glasi: »Agencija bo sofinancirala upravičene 
stroške v obliki standardnega obsega stroškov na enoto, 
ki so nastali od roka za oddajo projektnih predlogov na 
javno povabilo za posamezno odpiranje, na katerega je 
bila prijava oddana, do maksimalno 31. 12. 2014.«

V dvanajsti točki javnega povabila (12. Dokumenta-
cija javnega povabila) se spremeni tretji odstavek, tako 
da se po novem glasi: »Dopolnjevanje projektnih predlo-
gov ni mogoče. Agencija bo omogočila le dopolnitev ti-
stih prijav, ki so prispele na agencijo ali bile priporočeno 
oddane na pošto do 25. 11. 2013 do 10. ure.«

Agencija bo čistopis javnega povabila in popravke 
razpisne dokumentacije na podlagi sprememb besedila 
javnega povabila objavila na spletnih straneh agencije 
(http://www.spiritslovenia.si).

SPIRIT Slovenija

Št. 060-4/2013-1 Ob-4227/13

Na podlagi 6. in 7. člena Uredbe o graditvi in vzdr-
ževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 110/02 – 
ZGO-1), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje objavlja

javni poziv
za predložitev vlog za imenovanje samostojnih 

revizorjev in revizijskih komisij za projektno 
dokumentacijo za zaklonišča

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje, vabi k sodelovanju fizič-
ne osebe, ki bodo imenovane za samostojne revizorje 
projektne dokumentacije za zaklonišča in zavode, go-
spodarske družbe ter samostojne podjetnike, ki bodo 
imenovani za revizijske komisije za revizije projektne 
dokumentacije za zaklonišča.

Vloga za imenovanje za samostojnega revizorja 
mora vsebovati:

– ime in priimek ter stalno bivališče vlagatelja;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena Ured-

be o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, 
št. 57/96, 110/02 – ZGO-1);

– izjavo, s katero se vlagatelj obvezuje revizijo 
opraviti v največ 30 dneh po prejemu projektne doku-
mentacije;

– cenik storitev, iz katerega naj bo razvidna končna 
bruto cena na uro z vsemi vključenimi stroški.

Vloga za imenovanje za revizijsko komisijo mora 
vsebovati:

– naziv gospodarske družbe, zavoda ali samostoj-
nega podjetnika in sedež;

– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 
30 dni (izpis iz sodnega registra oziroma overjena foto-
kopija priglasitvenega lista s.p.), iz katerega mora biti 
razvidna dejavnost projektiranja in z njim povezanega 
tehničnega svetovanja;

– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opra-
vljanje dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih 
družbah (uradno prečiščeno besedilo) /ZGD-1-UPB3/, 
(Uradni list RS, št. 65/09, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 
32/12, 57/12, 44/13, 82/13);

– ime in priimek ter stalno bivališče oseb – stro-
kovnjakov, ki bodo kot izvedenci sodelovali v postopkih 

revizije projektne dokumentacije z navedbo vrste za-
poslitve pri vlagatelju dokazila o izpolnjevanju pogojev 
iz 7. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč 
(Uradni list RS, št. 57/96, 110/02 – ZGO-1) z naved-
bami referenc;

– izjavo, s katero se vlagatelj obvezuje revizijo 
opraviti v največ 30 dneh po prejemu projektne doku-
mentacije;

– cenik storitev, iz katerega naj bo razvidna končna 
bruto cena na uro za delo revizijske komisije z vsemi 
vključenimi stroški.

Ponudbe pričakujemo v 30 dneh po objavi na na-
slov: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljub ljana.

Dodatne informacije lahko dobite po 
tel. 02/882-62-15.

O izbiri bomo vlagatelje obvestili v 20 dneh po za-
ključku sprejemanja vlog.

Ministrstvo za obrambo,  
Uprava RS za zaščito in reševanje

Št. 478-197/2013/1(1525-07) Ob-4235/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade-
ve, Ljub ljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež upravljavca oziroma organizatorja 

javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta oddaje v najem:
a) gostinski lokal »Bife pod dežnikom«, v izme-

ri 27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v iz-
meri 100,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. *216 
in 1752, obe k.o. 2592 Jernej,

b) gostinski lokal »Gril bife«, v izmeri 54,67 m2 
s pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo 
uporabe zunanje terase, v izmeri 198,00 m2, ki leži na 
nepremičninah s parc. št. *216, 1752, 1744/6 in 1744/7, 
vse k.o. 2592 Jernej,

c) gostinski lokal »Rtiški hram«, v izmeri 57,38 m2 
z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 40,20 m2, 
ki leži na nepremičninah s parc. št. 1754/3, in 1744/3, 
obe k.o. 2592 Jernej,

d) parkirišče, cca. 160 parkirnih mest, ki ležijo 
na nepremičninah s parc. št. 1744/2, 1744/4, 1747/2, 
1751/3, 1751/4, 1754/3 (delno) in 1751/1 (delno), vse 
k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno s številko 1),

e) restavracija, v izmeri 1.036,83 m2: kletna eta-
ža 177,21 m2, pritlična etaža 859,62 m2; objekt obsega 
kuhinjo, jedilnico, bife, sanitarije ter druge funkcionalne 
in pomožne prostore, na nepremičninah s parc. št.: 
1744/3, 1754/3, vse k.o. 2592 Jernej (s pripadajočimi 
zunanjimi manipulativnimi površinami),

f) upravna stavba, v izmeri 89,81 m2: kletna etaža 
51 m2 (skladišče), pritličje 38,81 m2 (pisarne), na nepre-
mičnini s parc. št.: 1754/1, k.o. 2592 Jernej,

g) recepcija, v izmeri 62,50 m2: kletna etaža 28,92 m2 
(sanitarije, pomožni prostori), pritličje 33,58 m2 (recep-
cija – 2x pisarna, pomožni prostori), na nepremičnini 
s parc. št.: 1754/1, k.o. 2592 Jernej,

h) poslovni prostor za opravljanje dejavnosti proda-
je časopisov, revij, tobačnih izdelkov, postavitev igralnih 
avtomatov itd., v izmeri cca. 7×7 m2, na nepremičnin 
s parc. št.: 1744/7, k.o. 2592 Jernej,
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i) spodnji sanitarni blok, v izmeri 93,61 m2, na ne-
premičnini s parc. št.: 1744/5, k.o. 2592 Jernej,

j) zgornji sanitarni blok, v izmeri 72,49 m2, na nepre-
mičnini s parc. št.: 1754/3, k.o. 2592 Jernej,

k) 24 bungalovov z opremo: 1 bungalov, v izme-
ri 31,35 m2 (x 24), zunanja terasa cca. 6,50 m2 (x 
24), v vsakem posameznem bungalovu 5 ležišč, parc. 
št. 1754/3, 1753/4, k.o. 2592 Jernej,

l) 36 bivalnikov z opremo: 1 bivalnik, v izme-
ri 13,00 m2 (x 36), zunanja terasa cca. 13,00 m2 (x 36), 
4 ležišča v posameznem bivalniku, na nepremičnini 
s parc. št. 1754/1, k.o. 2592 Jernej,

m) kamp prikolica – starejša, 23 enot: 1 kamp 
prikolica, v izmeri 12,00 m2 (x 23), zunanja terasa 
cca 12,00 m2 (x 23), 4 ležišča v posamezni kamp priko-
lici, parc. št. 1754/1, 1744/4, k.o. 2592 Jernej (s pripa-
dajočimi parkirnimi mesti),

n) šotorišče: površina, v izmeri 5.100,00 m2, parc. 
št. 1744/5, 1744/6, 1744/7, vse k.o. 2592 Jernej,

o) prostor na plaži – za postavitev mobilne prodaj-
ne enote: površina, v izmeri 6,00 m2, na nepremičnini 
s parc. št. 1754/1, k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici 
označeno s številko 2).

Nepremičnine, vključno s pripadajočimi premičnina-
mi – opremo, se oddajajo kot celota za nedoločen čas 
in se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, 
Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: PD 
Debeli Rtič).

3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po 
metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino po-
ravnaval v roku 8 dni od izstavitve računov, ki jih naje-
modajalec izstavi do 5. v mesecu za tekoči mesec. Pla-
čilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena – mesečna najemnina za nepre-

mičnine iz 2. točke, znaša 21.000,00 EUR. Uspeli po-
nudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za 
najem ponujenih nepremičnin, vendar najmanj v višini 
izhodiščne cene.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in nadaljnji) je najem 
nepremičnin oproščen plačila DDV.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini v višini ene mesečne najemnine, tj. v višini 
21.000,00 EUR. Vplačana varščina se poračuna pri prvi 
najemnini.

Varščino se vplača na račun Ministrstva za no-
tranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic 28 
17116-2990008-39924213.

Plačana varščina pa se bo ponudnikom, ki ne bodo 
uspeli, brez obresti vrnila v roku 30 dni po končanem 
postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v na-

jem, se lahko opravi na podlagi predhodnega dogovora 
z Denisom Cirikovićem – tel. 01/514-71-69, el. naslov 
denis.cirikovic@gov.si. Prav tako dobite pri njem tudi 
ostale informacije v zvezi z nepremičninami, ki se od-
dajajo v najem.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo jav-
nega zbiranja ponudb dobite pri Jasmini Strgaršek, 
tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si 
ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: 
mojca.plesko-grah@gov.si.

7. Oblika ponudbe
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR.

Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na spre-
dnji strani kuverte mora biti navedeno:

Predmet: »Ponudba za najem nepremičnin v kom-
pleksu PD Debeli Rtič, 2013«

Številka zadeve: 478-197/2013
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in 

naslov ponudnika.
Ponudba mora vsebovati tudi naslednje podatke:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

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

oseba,
– matično številko ter davčno številko oziroma ID 

številko za DDV,
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina 
v primeru neuspele ponudbe,

– dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti 
(BON-2), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih 
dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se mora 
nanašati na vse transakcijske račune ponudnika.

8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponuje-
nega zneska za najem nepremičnin. Izbran bo tisti ponu-
dnik, ki bo ponudil najvišji znesek za najem nepremičnin.

9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 6. 1. 2014, do 
12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2, 1501 Ljub ljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dne-
va javnega odpiranja ponudb.

11. Drugi pogoji
Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisa-

no izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem:
– najemna pogodba se sklene za nedoločen čas;
– najemnik zapisniško prevzame nepremičnine 

s pripadajočimi premičninami – opremo ter plinohramom 
v uporabo. Ob prenehanju pogodbe je najemnik dolžan 
nepremičnine s pripadajočimi premičninami – opremo, ki 
izhajajo iz primopredajnega zapisnika ter plinohramom 
vrniti naročniku zapisniško v enakem stanju (oziroma 
poslabšano za normalno rabo) oziroma številu ter z ena-
ko količino plina v plinohramu, kot jo je prevzel;

– najemnik sam, upoštevajoč zmogljivost električ-
nega omrežja v naselju, zagotovi dodatno opremo in 
inventar, ki jo potrebuje za opravljanje dejavnosti;

– najemnik je ves čas najema poleg najemnine dol-
žan plačevati vse obratovalne stroške, ki se nanašajo 
na poslovanje in obratovanje kompleksa Debeli Rtič ter 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
oziroma davka na nepremičnine;

– najemnik je dolžan vsak mesec, in sicer najka-
sneje do 25. v mesecu, lastniku posredovati dokazila 
o plačanih obratovalnih stroških in ostalih pripadajočih 
stroških, ki se nanašajo na poslovanje in obratovanje 
kompleksa Debeli Rtič v tekočem mesecu;

– najemnik je dolžan skleniti zavarovanje za ves 
čas najema za vse objekte, ki so predmet najema, in 
sicer za temeljne nevarnosti (požar, izliv vode, poplava, 
vandalizem), zavarovanje stekla v oknih, vratih ter ste-
klenih stenah in pregradah ter po knjigovodskih nabav-
nih vrednostih lastnika ter zavarovanje odgovornosti. 
Zavarovalna polica mora biti vinkulirana v korist lastnika 
ves čas veljavnosti pogodbe;

– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vze-
te nepremičnine s pripadajočimi zapisniško prevzetimi 
premičninami – osnovnimi sredstvi ter skrbeti za red in 
čistočo v naselju ter na zemljišču v njegovi neposredni 
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okolici po skici naselja, ki je priloga k tej objavi (npr. redna 
vzdrževalna dela na objektih in opremi, intervencijska 
popravila, čiščenje objektov in okolice, urejanje okolice 
in plaže, košnja trave, obrezovanje grmovnic in dreves, 
izvajanje deratizacij, dezinsekcij, razmaščevanj itd.);

– najemnik je dolžan vzdrževati območje plaže in 
vsakomur zagotoviti uporabo plaže in nemoten dostop 
do le-te;

– najemnik je dolžan upravljati in v skladu z zako-
nodajo vzdrževati območje igrišč na celotnem območju 
naselja;

– lastnik lahko v primeru, kadar je investicija po-
trebna za nemoteno opravljanje dejavnosti oddanega 
premoženja, zagotavlja investicijska vlaganja v tekočem 
letu največ do višine 50 % vplačanih mesečnih najemnin 
v preteklem letu. Najemnik je dolžan do 30. 9. tekočega 
leta za prihodnje leto posredovati lastniku predlog investi-
cij z označenimi prioritetami in predvidenimi vrednostmi;

– najemnik v okviru najema prevzame v uporabo 
ves drobni inventar in osnovna sredstva, ki so mu zapi-
sniško predane v uporabo;

– prostor »Šotorišče«, ki je namenjeno za odda-
janje prostora za postavitev šotorov in kamp prikolic, 
lastnik odda brez možnosti dostopa do električne ener-
gije in vode;

– najemnik prevzema vso odškodninsko odgovor-
nost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe 
nepremičnin in opravljanja gostinske oziroma turistične 
dejavnosti tako lastniku kot tretjim osebam;

– najemnik je ves čas najema dolžan spoštovati 
sporazum, ki ga ima lastnik sklenjenega z Ministrstvom 
za obrambo RS in se nanaša na vzdrževanje in obrato-
vanje črpališča;

– najemnik je dolžan skrbeti za redne servise in 
obvezne preglede vseh naprav in opreme v naselju 
skladno z zakonodajo in ves čas najema ter hraniti vsa 
potrdila o opravljenih servisih in pregledih. Najemnik je 
dolžan lastniku za vsak servis oziroma pregled predložiti 
v dokazilo fotokopijo potrdila o opravljenih servisih oziro-
ma pregledih naprav in opreme v naselju;

– najemnik je dolžan pridobiti ustrezna dovoljenja 
za obratovanje;

– vse nepremičnine si je najemnik ogledal in nepre-
mičnine v takšnem stanju vzame v najem;

– ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in 
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske 
oziroma turistične dejavnosti;

– v primeru prenehanja pogodbenega razmerja je 
najemnik dolžan vrniti lastniku ves drobni inventar in 
osnovna sredstva v isti količini in kvaliteti, ki jo bo pre-
vzel količinsko in v enakem stanju (oziroma poslabšano 
za normalno rabo);

– najemnik je dolžan v roku 10 dni od sklenitve na-
jemnega razmerja lastniku predložiti bančno garancijo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini dveh 
mesečnih najemnin, in sicer 42.000,00 EUR. Garancija 
mora veljati eno leto od sklenitve pogodbe. Najemnik 
mora za vsako nadaljnje leto najema predložiti novo 

garancijo oziroma podaljšati garancijo in jo posredovati 
lastniku najmanj 30 dni pred potekom zadnje veljav-
ne garancije, v nasprotnem primeru najemna pogodba 
preneha veljati, lastnik pa mu izroči veljavno bančno 
garancijo;

– lastnik lahko unovči bančno garancijo, če naje-
mnik ne plačuje najemnine oziroma obratovalnih stro-
škov, če uporablja najeto premoženje v nasprotju z na-
jemno pogodbo, kljub opozorilu lastnika, če na najetem 
premoženju povzroča škodo;

– pogodba se sklepa za nedoločen čas, z možno-
stjo 3 mesečnega odpovednega roka s strani lastnika 
zaradi kršitev pogodbenih obveznosti oziroma 6 me-
sečnega odpovednega roka s strani lastnika brez ob-
razložitve.

Ponudnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen 
z naslednjimi določili (ki veljajo za vse ponudnike):

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpol-
njevale zahtevane pogoje,

– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb 
pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb,

– izbrani ponudnik je dolžan najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti 
z naročnikom najemno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogod-
be v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana,

– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za 
izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki 
dodatna pogajanja.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravlja-

nje dejavnosti oziroma
– za s.p.: priglasitveni list,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega regi-

stra, ki izkazuje zadnje stanje,
– za društva: odločbo o vpisu v register društev,
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega re-

gistra.
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih prosto-

rih oziroma v naselju in predstavitev sedanje dejavnosti 
ponudnika in reference.

3. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

– izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov 
v preteklem letu,

– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 

odpiranje ponudb bo 7. 1. 2014, ob 9. uri, na naslovu: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub ljana.

13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko postopek 
ustavi do podpisa pogodbe brez obveznosti povračila 
stroškov ponudnikom.
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Št. 400-10/13-02820 Ob-4229/13

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljub ljana, na podlagi 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 
75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), v zvezi s tretjim od-
stavkom 2. člena ZSPDSLS, 35. členom Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sklepi 
Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, št. 9000-4/2013(1020)37-6 z dne 7. 11. 2013, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepre-
mičnin: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518 
Ljub ljana; MŠ: 5156700000; DŠ: SI 85876500.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov:
2.1. v poslovni stavbi na naslovu Novi trg 9 v No-

vem mestu: ID stavbe 668, št. dela stavbe 25, k.o. Novo 
mesto (poslovni prostor v 5. etaži, v izmeri 690,24 m2), 
z ocenjeno tržno prodajno vrednostjo 573.000,00 EUR 
oziroma tržno mesečno najemnino 3.800,00 EUR.

2.2. v poslovni stavbi na naslovu Kidričeva 13 
v Novi Gorici: ID stavbe 2406, št. dela stavbe 3 in 4, 
k.o. Nova Gorica (poslovni prostor št. 3, v II. nadstropju, 
v izmeri 255,24 m2 in poslovni prostor št. 4, v III. nad-
stropju, v izmeri 254,26 m2), z ocenjeno tržno prodajno 
vrednostjo 526.000,00 EUR oziroma tržno mesečno 
najemnino 4.500,00 EUR.

2.3. v poslovni stavbi na naslovu Sallaumines 2 
v Trbovljah: ID stavbe 827, št. dela stavbe 13, 15, 16, 
17, 18 in 19, k.o. Trbovlje (pisarne 3, 4, 5 in 6, v skupni 
izmeri 76,49 m2, in prostori v I. nadstropju, v skupni 
izmeri 55,30 m2), z ocenjeno tržno prodajno vredno-
stjo 72.000,00 EUR oziroma tržno mesečno najemni-
no 600,00 EUR.

V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin 
dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga 
plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov 
v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem 
tudi del poslovnih prostorov.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«, poznejših ugovorov v primeru napak proda-
jalec ne upošteva.

3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pro-
dajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar 
pomeni, da bo izbran najugodnejši ponudnik.

3.3. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponu-
dnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, 
se šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa 
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 

nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili pro-
dajne pogodbe. Z namenom prenove oziroma izvedbe 
obnovitvenih del se lahko kupcu nepremičnina izroči 
v posest tudi pred plačilom celotne kupnine.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 
Izjemoma in če za to obstojijo upravičeni razlogi se lah-
ko stranki dogovorita za obročno plačilo kupnine v ča-
sovnem obdobju do največ enega leta.

4. Način plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun številka: 

SI56 01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila, 
Urad Ljub ljana; sklic na številko: 00 400-10-2013, v roku 
30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.

Kupec je ob kupnini dolžan plačati še pripadajoči 
davek, stroške notarske overitve podpisov na pogodbi 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist.

5. Pogoji najema
5.1. Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu 

»videno–kupljeno«, poznejših ugovorov primeru napak 
prodajalec ne upošteva.

5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo proda-
jalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno naje-
ma za posamezni poslovni prostor, kar pomeni, da bo 
s sklepom izbran najugodnejši ponudnik.

5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo 
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega 
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik v navedenem 
roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od najema 
odstopil, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko 
sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom.

5.4. Izbrani ponudnik je dolžan plačevati najemnino 
na podlagi računa oziroma plačilnega naloga v roku, 
navedenem na računu.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

6.1. 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 (izrecno je potrebno navesti, ali se ponudba 
nanaša na nakup ali najem);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine v 2. točki tega razpisa;

– priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega 
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 7. 12. 
2013). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa (nepravočasna ali nepopolna po-
nudba), se le-ta ne bo upoštevala.

6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup/najem nepremičnine«, na naslov Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vorska 15, 1518 Ljub ljana, Služba za pravne zadeve in 
javna naročila.

6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz registra AJPES (pravne osebe, samostojni 

podjetniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden 

ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti 
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oziroma postopkov prisilnega prenehanja (velja za fizič-
ne in pravne osebe),

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 
ponudb,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 
dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora sle-
dnji predložiti pooblastilo.

7. Varščina
7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na podračun številka: SI56 01100-6030264023 pri Upra-
vi RS za javna plačila (UJP), Urad Ljub ljana; sklic: SI00 
201000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje 
ponudb za prodajo/oddajo nepremičnin« in navedbo 
imena in priimka oziroma naziva ponudnika.

7.2. Plačana varščina se izbranemu ponudnika 
vračuna v kupnino/najemnino, ostalim ponudnikom, ki 
v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika.

7.3. Če kupec/najemnik ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec varščino zadrži.

8. Informacije: dodatne podrobnejše informacije 
o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih ne-
premičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo na naslovu prodajalca; kontaktni 
osebi: mag. Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99, katja.ku-
pljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88, igor.ma-
jetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije je 
možen po predhodnem dogovoru.

9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 

10. 12. 2013, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu prodajalca 
ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljub ljana, v mali sejni sobi 
v VIII. nadstropju.

Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom.

9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
višina ponujene kupnine/najemnine. Razpis se šteje kot 
uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.

9.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija s ponudniki, ki so ponu-
dili enako visoko kupnino/najemnino, opravila dodatna 
pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki na-
knadno povabljeni.

9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni 
od odpiranja prispelih ponudb.

9.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Generalni direktor prodajalca lahko kadarkoli do skleni-
tve prodajne/najemne pogodbe ustavi začeti postopek 
razpolaganja, brez obrazložitve in odškodninske odgo-
vornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani www.zpiz.si (pod 
aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca.

Zavod za pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje Slovenije

 Ob-4232/13

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, ob-
javlja, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 

in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem za leto 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
Poslovni prostor z ID znakom 2501-415-12, v iz-

meri 30,4 m2, v 2. etaži Krpanovega doma, na naslovu 
Prečna ulica 1, Pivka.

Izhodiščna cena: 31.920,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno 

– kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepre-
mičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremič-
nine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih 
pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe 
je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

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

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine)

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo 
na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponud-
bo z vsemi prilogami najkasneje do vključno pone-
deljka 9. 12. 2013, do 10. ure. V primeru, da ponudba ne 
bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine – PP«, na naslov Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba)
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev
4. potrdilo o plačani varščini
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb
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6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 
od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.

5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-
veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, z navedbo: 
»Plačilo varščine – Nakup nepremičnine – PP«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v ponedeljek, 9. 12. 2013, ob 12.15, v prostorih Občine 
Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija takoj po zaključenem po-
stopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresi-
ranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb, bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana 

Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 478-36/2012-5 Ob-4234/13

Na podlagi Zakona stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13) ter 6. in 89. člena Statuta Občine 
Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB) Občina Semič, 
ki jo zastopa županja Polona Kambič, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč  

v Črmošnjicah
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Opis predmeta prodaje
Prodajajo se nezazidana stavbna zemljišča v Čr-

mošnjicah, in sicer:
1. parc. št. 1701/5 – v izmeri 1.266 m2 (ID znak 

1521-1701/5-0), k.o. 1521-Črmošnjice
2. parc. št. 1701/6 – v izmeri 1.248 m2 (ID znak 

1521-1701/6-0), k.o. 1521-Črmošnjice.
Parceli se prodajata vsaka posebej.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Prodajalec je dolžan plačati stroške notarske overi-

tve kupoprodajne pogodbe, vse ostale stroške (stroške 
prenosa lastninske pravice itd.) plača kupec.

3. Izhodiščna cena
Nepremičnine se prodajajo po ceni, ki je določena 

na podlagi Cenitvenega poročila o vrednosti stavbnega 
zemljišča, ki ga je pripravil sodni izvedenec za gradbeni-
štvo, Alojzij Novak, dne 10. 10. 2013, in znaša za

1. parc. št. 1701/5 – v izmeri 1.266 m2 (ID znak 
1521-1701/5-0), k.o. 1521-Črmošnjice, 10,25 EUR/m2, 
oziroma 12.976,50 EUR za celotno zemljišče brez DDV 
in 15.831,33 EUR z DDV,

2. parc. št. 1701/6 – v izmeri 1.248 m2 (ID znak 
1521-1701/6-0), k.o. 1521-Črmošnjice, 10,25 EUR/m2, 
oziroma 12.792,00 EUR za celotno zemljišče brez DDV 
in 15.606,24 EUR z DDV.

Na izklicno ceno se plača 22 % DDV, ki ga poravna 
kupec na podlagi izdanega računa.

Interesenti si lahko ogledajo navedene nepremični-
ne na lokaciji sami.

4. Vrsta pravnega posla:
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
4.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno–ku-

pljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremič-
nini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine 
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.

4.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Semič pravico zadržati vplačano varščino, 
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti 
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.

4.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
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ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino porav-

nati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve 
kupoprodajne pogodbe, na podlagi izdanega računa 
s strani prodajalca, v enkratnem znesku. Plačana var-
ščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje 
v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina 
se ne obrestuje.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prav-
nega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično raz-
drta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 
Občina Semič ima v tem primeru pravico obdržati varšči-
no, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega 
zbiranja ponudb.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

6.1 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firma, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine);

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša;

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine;

4. priloge iz točke 6.4 pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

6.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do torka, 10. 12. 2013, do 
9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upo-
števala.

6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Semič, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje 
ponudb – Črmošnjice«, na naslov Občina Semič, Štefa-
nov trg 9, 8333 Semič.

6.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev,
4. pooblastilo za zastopanje v postopku javnega 

zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa poo-
blaščenec (original),

5. potrdilo o plačani varščini,
6. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
7. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 1. 

2014.
6.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6.6 Vsi stroški, vezani na pripravo ponudbe, bre-
menijo ponudnika.

7. Varščina
7.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene (z DDV). Varščina 
znaša 10 % od izhodiščne cene (z DDV) in jo je potrebno 

vplačati na TRR Občine Semič, št. 01309-0100015998, 
odprtega pri Banki Slovenije, skupaj z navedbo »Varšči-
na za javno zbiranje ponudb – Črmošnjice«.

7.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži plačano varščino.

7.3 Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja po-
nudb je pogoj za upoštevanje ponudbe, zato je potrdilo 
o plačilu varščine obvezna priloga k prijavi na razpis.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komi-

sija, ki jo imenuje županja.
8.2 Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v torek, 10. 12. 2013, ob 9.30, v prostorih Občine Semič.
8.3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo 

vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči 
iz postopka.

8.4 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

8.5 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od iz-
bire najugodnejšega ponudnika. Občina Semič lahko 
do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez 
odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi po-
stopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi 
za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne 
vplačana kavcija brez obresti in povrnejo stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentaci-
je. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno 
obveščeni.

8.6. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija takoj po zaključenem po-
stopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresi-
ranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postop-
ku javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo 
ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne 
dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 100,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

9. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur osebno, na tel. 07/35-65-366 (kontaktna ose-
ba: Tatjana Malnarič) ali preko elektronske pošte: tatja-
na.malnaric@semic.si. Ponudniki si pred podajo ponud-
be lahko samostojno ogledajo predmet prodaje.

10. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Obči-
ne Semič: www.semic.si.

Občina Semič
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Št. 522/2013 Ob-4265/13

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skla-
du z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu: ZSPD-
SLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, v nadaljevanju: Uredba), 
Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne 
objave Občine Izola št. 25/2012, v nadaljevanju: Odlok) 
in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Izola za leto 2013 s spremembami in 
dopolnitvami, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola

1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola.

2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izho-
diščna cena:

Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, 
kot sledi:

a) Nepremičnine s parc. št. 2413/1, po geodetskih 
podatkih njiva, v izmeri 256 m2, parc. št. 2413/2, po ge-
odetskih podatkih njiva, v izmeri 1 m2, parc. št. 2414/1, 
po geodetskih podatkih njiva, v izmeri 754 m2, parc. 
št. 2415 po geodetskih podatkih njiva, v izmeri 471 m2, 
parc. št. 2416/1 po geodetskih podatkih njiva, v izmeri 
889 m2, vse k.o. Izola – prostorska enota I, po izhodiščni 
ceni 147,65 EUR/m2 (350.078,15 EUR); nepremičnine 
so zasedene;

b) Nepremičnine s parc. št. 2423/1, po geodetskih 
podatkih vinograd, v izmeri 854 m2, s parc. št. 2424/1, 
po geodetskih podatkih ekstenzivni sadovnjak, v iz-
meri 894 m2 in s parc. št. 2427/1, po geodetskih po-
datkih vinograd, v izmeri 136 m2, vse k.o. Izola – pro-
storska enota G, po izhodiščni ceni 147,65 EUR/m2 
(278.172,60 EUR);

c) Nepremičnina s parc. št. 2510/25, k.o. Izola, po 
geodetskih podatkih njiva, v izmeri 1263 m2, po izhodišč-
ni ceni 280,00 EUR/m2;

d) Nepremičnini s parc. št. 1801/6, k.o. Izola, po ge-
odetskih podatkih zemljišče pod stavbo, v izmeri 521 m2 
in dvorišče, v izmeri 1180 m2, skupno 1701 m2 ter s parc. 
št. 1807/4, k.o. Izola, po geodetskih podatkih vinograd, 
v izmeri 16 m2, po izhodiščni ceni 238.663,00 EUR ozi-
roma 139,00 EUR/m2; nepremičnini sta obremenjeni 
s stavbno pravico – imetnik stavbne pravice, ki je hkrati 
lastnik objekta na predmetnih nepremičninah, ima pred-
kupno pravico.

Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v raz-
pisnem postopku, in je bila določena na podlagi opra-
vljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za 
gradbeno stroko. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na 
promet nepremičnin.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor 
ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini iz-
hodiščne cene.

Plačilo kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne 
pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.

V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponud-
bami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se 
med njima, skladno z 35. členom ZSPDSLS, izvede 
pogajanja.

Občina Izola ni lastnica nepremičnine s parc. 
št. 2411/1, k.o. Izola, po geodetskih podatkih vodotok, 

v izmeri 29 m2, ki je sestavni del prostorske enote G ter 
nepremičnine s parc. št. 605/18, k.o. Cetore, po geodet-
skih podatkih cesta, v izmeri 12 m2 in parc. št. 2412/1, 
k.o. Izola, po geodetskih podatkih pot, v izmeri 1 m2, ki 
je sestavni del prostorske enote I, zato navedene nepre-
mičnine niso predmet prodaje.

3. Merila in ocenitev ponudb
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija za 

nepremičnine pod točko »a in b« še upoštevala nasle-
dnje kriterije:

– višina ponujene kupnine,
– naslov stalnega prebivališča oziroma sedeža 

družbe,
– ekološko usmerjena dejavnost, skrb za okolje,
– predvideno število novih delovnih mest,
– višina dodane vrednosti na novo delovno mesto.
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov za nepremičnini pod točko »a« in »b«:

Merila Možne točke
1 Višina ponujene kupnine

– ponujena kupnina je višja 
od izhodiščne cene- vsakih 
100 EUR = 1 točka
– ponujena kupnina je enaka 
izhodiščni ceni = 0 točk ni omejeno

2 Sedež družbe/stalno prebivališče 
v Občini Izola (50 točk) 50

3 Ekološko usmerjena dejavnost, 
skrb za zaposlene
Vzpostavljen sistem 
obvladovanja kakovosti ISO 
9001 = 10 točk
Vzpostavljen sistem ravnanja 
z okoljem ISO 14001 = 20 točk
Vzpostavljen sistem 
zagotavljanja varnosti in zdravja 
pri delu OHSAS 1800 = 20 točk do 50 točk

4 Predvideno število novih 
delovnih mest (vsako novo del. 
mesto = 10 točk) ni omejitve

5 Višina dodane vrednosti na novo 
delovno mesto do 50 točk

Kriterij pod točko 5 – ponudbe bodo razvrščene po 
padajočem vrstnem redu glede na višino dodane vre-
dnosti, in sicer bo ponudnik, ki bo imel najvišjo dodano 
vrednost ocenjen s 50 točkami, tisti, ki bo imel najnižjo 
dodano vrednost, pa ne bo prejel nobene točke.

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, 
ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje 
število točk. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov 
dosegla enako najvišje število točk, Komisija pozove 
ponudnike k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi poga-
janja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu 
končno odločitev.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za nepremič-
nino pod točko »c in d« je edini kriterij višina ponujene 
kupnine.

4) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske 

pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po skle-
nitvi prodajne pogodbe. Nepremičnine se prodajajo 
po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina/e bodo 
prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Ko-
misija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. 
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo 
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega 
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ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od 
nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati 
vplačano varščino.

Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis po-
ravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem 
primeru Komisija ponudbe ne bo upoštevala.

Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in 
posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih 
nepremičninah v zemljiški knjigi.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še stroške postopka, pripadajoči davek, overitev pod-
pisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime.

5) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki 
so predmet javnega razpisa: dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za 
upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3, 
Izola ali po telefonu 05/660-02-32, kontaktna oseba 
Stefanija Rajčić Sedlarević, ali Vodja UUOP Patricija 
Fabijančič Močibob 05/660-02-35, elektronski naslov: 
posta.oizola@izola.si.

6) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 

10 % izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 
01240-0100006381, sklic 00 4782822013. Neizbranim 
ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po po-
teku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogod-
be z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne 
podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana 
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se po-
nudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi 
dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 
10 % od izklicne cene.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani: http://www.izola.si, oglasna deska ter novice in 
obvestila.

Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi 
osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan, 
v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna 
dokumentacija je brezplačna.

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod 
točko a/b/c/d«, najpozneje do 5. 12. 2013, do 24. ure, 
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov 
ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem 
času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece 
od dneva zaključka razpisnega roka.

7) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali 

pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike 
Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziro-
ma imajo sedež v državi članici Evropske unije.

Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo 
biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazi-
lom o vplačilu varščine.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi 
bremeni.

8) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje po-
nudb se bo izvedlo dne 9. 12. 2013, ob 14. uri, v sejni 
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sobi, v pritličju, na naslovu Sončno nabrežje 8. Nepravo-
časnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.

9) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega raz-

pisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 

obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
10) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno 

pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno 
ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

11) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola 
lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in 
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne 
dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

Občina Izola

Št. 183/2013 Ob-4226/13

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Graj-
ski trg 1, Maribor, na podlagi 20. in 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 44. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), 40. člena Splošnih 
pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stano-
vanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 1/2009 – UPB1, 17/2012) in skladno s programom 
prodaje nepremičnin v letu 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup zasedenih neprofitnih stanovanj
I. Predmet prodaje
Naslednja zasedena neprofitna stanovanja v Ma-

riboru:

Zap. 
št.

Naslov Št. 
stan.

Št. 
sob

Nadstropje Leto 
gradnje

Površina 
(bruto) m2

Izklicna cena 
v EUR

Varščina v višini 
10 % ponujene 

cene
1 Cesta zmage 103 2 1 prit. 1951 40,58 25.775,00 2.577,50
2 Cesta XIV. divizije 58 2 2 4. 1937 45,40 23.500,00 2.350,00
3 Gosposvetska cesta 5 35 3 prit. 1988 68,74 51.000,00 5.100,00
4 Masarykova ulica 26 6 2 1. 1906 53,50 28.000,00 2.800,00
5 Koroška cesta 106 1 1 prit. 1854 42,01 23.300,00 2.330,00

II. Lastnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad 
Maribor, Grajski trg 1, Maribor.

III. Ponujena cena: izklicne cene za nepremičnine, 
ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene 
na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin.

IV. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna 
kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanj-
skega sklada Maribor, št. 01270-6950971157, odprt pri 
Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici, v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupni-
ne v določenem roku je bistvena sestavina prodajne 
pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen 
način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba 
za razdrto.

V. Prehod lastništva: prenos lastninske pravice se 
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano 
zemljiško knjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.

VI. Varščina: dražitelji morajo do vključno 6. 12. 
2013 plačati varščino v višini 10 % ponujene cene na 
TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 
Maribor, št. 01270-6950971157, z navedbo »varščina 
za nepr. pod št. _«.
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Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ku-
pnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina 
vrnjena brez obresti v 8 dneh po končanem postopku 
javnega zbiranja ponudb.

VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
– Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za ka-

tera slednji plačujejo neprofitno najemnino.
– Najemniki imajo na podlagi Splošnih pogojev po-

slovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 
Maribor in 176. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Ura-
dni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) pri nakupu stanovanj 
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkori-
stijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstano-
vanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem 
zakoniku. Če tudi ti ne izkoristijo predkupne pravice, 
ima predkupno pravico Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, 
se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.

– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«.

– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene.

– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja 
ponudb pisno obveščeni v roku 3 delovnih dni od roka 
za predložitev ponudb.

– Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki 
bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti 
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega 
ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice, v nasprotnem primeru se šteje, da je 
uspeli ponudnik (kupec) odstopil od nakupa.

– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne po-
godbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži.

– Kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške 
davka na promet z nepremičninami, stroške notarske 
overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane 
nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa nosi 
stroške v zvezi s pripravo pogodbe.

– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. 
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.

VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki 
so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogo-
voru z Gordano Verk (tel. 02/250-63-29) ali Majo Hržica 
(tel. 02/250-63-36).

IX. Predložitev ponudb
Ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potreb-

no predložiti do vključno 11. 12. 2013, do 11. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer 

jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po po-
šti ali osebno v vložišču na naslov: Javni medobčinski 
stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovoj-
nica mora biti na prvi strani označena s pripisom »Ne 
odpiraj – javna ponudba za nakup stanovanj«.

X. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medob-
činskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi 
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve prav-
nega posla.

XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno od-
piranje ponudb bo dne 11. 12. 2013, ob 13. uri, v 4. nad-
stropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanj-
skega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Št. 13-03238 Ob-4231/13

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ulica XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin 
na podlagi sklepa o prodaji z dne 6. 11. 2013 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ulica XIV divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota št. 18, v stavbi 606, k.o. 

1115 – Slovenske Konjice: garsonjera v 3. nadstro-
pju s kletno shrambo v večstanovanjskem objektu, na 
naslovu Slomškova 5a, Slovenske Konjice; zemljiško-
knjižni podatki – ID znak: 1115-606-18; ID nepremič-
nine: ID 5514328; katastrski podatki – neto tlorisna 
površina 26,4 m2;

– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje 
je 24.400,00 EUR.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremič-
nin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin ozi-
roma 9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva 
bremenijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki 

velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % 
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-
cijski račun prodajalca, št. 06000-0112292446, odprt 
pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: 
varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko,

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o drža-
vljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpi-
sek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti 
starejši od treh mesecev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno po-
oblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilo-
ženo navedbo celotne številke računa, za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
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VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do petka, 13. 12. 2013, do 12. ure, na naslov: 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., 
Izpostava v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod 
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne od-
piraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni 
naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec 
ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enaki-
mi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponu-
dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma 
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-98-85.

DARS d.d.

 Ob-4230/13

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. 
z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz upora-
be, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
z dne 25. 9. 2012, objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23, 

apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m² (se naha-
ja v dveh etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalni-
ce, dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob 
in balkona); s pripadajočim deležem zemljišča z ID 
znakom nepremičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 
2200-617/3-0, 2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. 
Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000-tin. Apartma je 
vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota z iden-
tifikacijsko številko 2200-1145-12 in se nahaja v nad-
stropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina 

– apartma je vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastni-
na Telekoma Slovenije d.d. z ID znakom nepremičnine 
2200-1145-12, k.o. 2200 Bohinjska Bistrica v deležu do 
celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski pri-
ključek in priključek CATV, ogrevanje je na elektriko. 
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
77.840,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme 
je 950,00 EUR + DDV.

2. Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 28, počitniški 
apartma, površine 28,50 m2 in pripadajoči delež sku-
pnega hodnika. Etažna lastnina za stavbo ID 2200-838 
v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Na okrajnem sodi-
šču v Radovljici se za stavbo vodi nepravdni postopek 
pod Opr. št. N3/2009. S strani GURS, geodetske pisarne 
Radovljica, je bil izdan pravnomočni sklep o vpisu stav-
be v kataster stavb, za počitniški apartma z ID znakom 
2200-838-94 (površine 28,5 m2) ter za pripadajoči sku-
pni hodnik (površine 9,2 m2) z ID znakom 2200-838-101, 
obe k.o. Bohinjska Bistrica. Stavba v kateri se naha-
ja predmetni apartma stoji na zemljišču z ID znakom 
2200-288/6, 2200-292/4, 2200-292/5 in 2200-292/6, vse 
k.o. 2200 Bohinjska Bistrica.

Glede na to, da je trenutno vhod v apartma, ki 
se prodaja in vhod v tehnološke prostore Telekom 
Slovenije,d.d. funkcionalno možen le iz skupnega ho-
dnika, ostane po prodaji skupni hodnik v lasti Telekom 
Slovenije,d.d (v deležu 78/100 oziroma 7,2 m2) in v lasti 
kupca – novega lastnika apartmaja (v deležu 22/100 
oziroma 2,0 m2).

Objekt v katerem se nahaja apartma je zgrajen leta 
1985; objekt je priključen na električno, vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priklju-
ček in priključek CATV; ogrevanje je centralno radiator-
sko za celoten objekt.

Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
44.225,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme 
je 440,00 EUR + DDV.

3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2, 
površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega 
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg 
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Tele-
koma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju 
se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu 
objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. 
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je zgrajena 
leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. 
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne 
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d.. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja 
delež 994/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495-452/17-0, k.o. 1495 Toplice, in ostaja v prodajal-
čevi lasti do celote.
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Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
57.120,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.500,00 EUR + DDV.

4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3, 
površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega 
objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so po-
leg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori 
Telekoma Slovenije d.d., v kletni etaži, del prostorov 
v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem 
delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. 
Stavba v kateri se nahaja predmetni apartma je zgrajena 
leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. 
Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne 
energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice 
Telekoma Slovenije d.d.. Apartma je opremljen s tipsko 
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 3 predstavlja 
delež 913/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495 – 452/17-0, k.o. 1495 Toplice, in ostaja v prodajal-
čevi lasti do celote.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
52.480,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.100,00 EUR + DDV.

5. Murska Sobota, Staneta Rozmana 8 – dvosobno 
stanovanje št. 3, površine 55,26 m2 (spalnica, dnevna 
soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, loža, klet) 
v visokem pritličju stanovanjske stavbe z ID znakom 
nepremičnine 105-2766-3. Stavba leži na zemljišču z ID 
znakom nepremičnine 105-1307/0-0, k.o. 105 Murska 
Sobota. Stanovanje se nahaja v visokem pritličju stavbe, 
ki je zgrajena leta 1979. Stanovanje v zemljiški knjigi 
ni vpisano na ime prodajalca – prodajalec razpolaga 
s kopijo kupoprodajne prodajne pogodbe o nakupu sta-
novanja. Potrebna bo ureditev lastniških listin za vpis 
lastninske pravice na Telekom Slovenije d.d. oziroma 
zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
39.245,00 EUR.

6. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasede-
ni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju 
objekta na lokaciji Mestni trg 16, Slovenske Konjice. 
Predmetni poslovni prostor je sestavni del poslovne-
ga prostora z ID znakom nepremičnine 1115-1252-19 
površine 540,94 m2, ki je v lasti Telekom Slovenije, 
d.d. do 78/100. Ta se nahaja v stavbi z identifikacijsko 
številko stavbe 1115-1252, stoječi na zemljiščih z ID 
znakom nepremičnine 1115-435/2-0, 1115-371/21-0, 
1115-1371/22-0,1115-430/3-0, 1115-431/3-0, 
1115-431/4-0 in 1115-431/5-0, vse k.o. 1115 Slovenske 
Konjice. Nepremičnina, ki se prodaja, poslovni prostor, 
v izmeri 41,91 m2 v pritličju objekta, predstavlja le del 
preostalega Telekomovega etažnega dela stavbe z ID 
znakom nepremičnine 1115-1252-19, katerega površina 
znaša 421,99 m2 in predstavlja 10/100 preostalega Te-
lekomovega dela etažnega dela stavbe. Potencialnemu 
kupcu, kot etažnemu lastniku nepremičnine, pripada 
skupaj z deležem etažne lastnine nepremičnine tudi so-

razmerni delež na zemljišču, skupnih delih in napravah 
v objektu, ki predstavlja 10/1000-tin od celote. Stavba 
s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1985; 
poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško in ser-
visno dejavnost.

Poslovni prostori imajo električno, vodovodno, sani-
tarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlov-
nice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže 
na svoje stroške preurediti sistem ogrevanja in vodovo-
da ter fizično ločiti odjemna mesta za dobavo vode in 
ogrevanja; ter na svoje stroške predlagati spremembo 
etažnega elaborata.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 03/428-35-65, ga. Nada.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
28.800,00 EUR.

7. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površi-
ne 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), 
na naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače; vpisano 
v zemljiški knjigi kot posamezni del stavbe z ID znakom 
nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina Telekom 
Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada zemljišče (stav-
bišče, dvorišče) v deležu 9540/100000 oziroma sku-
paj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih z ID znakom nepre-
mičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in 1832-2250/4-0, 
vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi 
prostori je zgrajena leta 1992; poslovni prostori so se 
uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori 
imajo električno, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogre-
vanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se 
v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preure-
diti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta (ogrevanje, 
voda ...) za potrebe predmetnega poslovnega prostora.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
34.480,00 EUR.

8. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v 
objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne 
površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolu-
cije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na 
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871- 1662/0-1, 
k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče z ID znakom nepremič-
nine 1871- 806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu 
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v ze-
mljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt 
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in po-
slovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih 
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, 
da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni 
prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; 
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani ku-
pec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške 
preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za 
potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda, 
kanalizacija, ogrevanje …).

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
186.240,00,00 EUR.

9. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi 
tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površi-
ne 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pri-
padajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom nepre-
mičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče, ze-
lenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in 
funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316 
– 582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče 
z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine 
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185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas. Objekti so 
zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepre-
mičnine so vpisane v ZK kot lastnina Telekom Slovenije, 
d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 131.200,00 EUR.

10. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – po-
slovni-pisarniški prostori, skupne površine 243,05 m2 
v 2. nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti 
objekta, na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gori-
ca; nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstro-
pju so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del 
stavbe z identifikacijsko številko 2304-582- 84, k.o. Nova 
Gorica, in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81, 
k.o. Nova Gorica, ter drugo parkirno mesto z oznako 
2304-582-82, k.o. Nova Gorica. Objekt v katerem se 
nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je 
zgrajen leta 1995. Navedene nepremičnine so zasedene 
oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega 
kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin 
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe 
najemno razmerje kot nov najemodajalec namesto Te-
lekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice 
najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne 
pogodbe.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 216.800,00 EUR.

11. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lo-
kaciji Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2 
na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0 
(travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom 
nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče 
površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremič-
nine 2120-14/3 -0 (odprto skladišče površine 1.565 m2) 
in na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-17/6 -0 
(pot površine 255 m2), vse k.o. 2120- Primskovo. Vse 
navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 1.016.073,00 EUR.

12. Kranj-Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni 
prostori površine skupaj 2.393,61 m2, ki predstavljajo 
del poslovne stavbe “B” z IDŠ 2120-574 in skladišče 
odpadnih olj z IDŠ 2120 -818 ter sorazmerni del pripa-
dajočega zemljišča–stavbišča s parcelno številko 28/5 
(površine 865,16 m2) z ID znakom 2120-28/5-0 in ena-
kim deležem zemljišča–dvorišča (del od 2/3 dvorišča) 
s parcelno številko 31/3 (površina 2.406,79 m2) z ID 
znakom 2120-31/3-0, vse k.o. 2120 Primskovo, v deležu 
do 9.710/10.000.

Poslovni prostori v poslovni stavbi B, so v času ob-
jave zasedeni in bodo v primeru sklenitve kupoprodajne 
pogodbe (prodaje) izpraznjeni najpozneje v šestih me-
scih od sklenitve pogodbe oziroma po dogovoru s po-
tencialnim kupcem teh nepremičnin.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 1.080.000,00 EUR.

II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja 

pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne 
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti 
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Tele-

kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 16. 12. 2013. Za pra-
vočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti 
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 111-B, najkasneje 
do vključno 16. 12. 2013, do 12. ure.

Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače 

in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za 
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in pri-
imek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko),

– navesti zaporedno številko nepremičnine iz obja-
ve in druge natančne podatke nepremičnine za katero 
kandidirajo in predlagajo ponudbo,

– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v abso-
lutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme 
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne 
cene,

– navesti popolne podatke o številki tekočega-tran-
sakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka 
računa),

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopi-
jo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega doku-
menta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen 
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in 
samostojni podjetniki posamezniki morajo priložiti pri-
glasitveni list,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z na-
kupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni 
za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – poči-
tniško enoto (od zap. 1 do vključno zap. 4),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem ne-
premičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepre-
mičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ure-
ditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine 
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje 
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d. 
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljav-
ne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepremič-
nino pod zaporedno št. 10_ Nova Gorica, Tolminskih 
puntarjev 4),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z dejstvom, da so poslovni prostori stavbe B, (ki so pred-
met prodaje) zasedeni in bo vselitev vanje možna naj-
pozneje v šestih mesecih po sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem 
(v objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno 
št. 12_ Kranj-Primskovo, Mirka Vadnova 13).

Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu 

“videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbira-
nju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem 
premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz 
naslova stvarnih napak.

V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) 
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami 
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške 
prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni 
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.
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Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje 
do 31. 1. 2014.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogod-
bo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik.

V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma iz-
brani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz 
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da 
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani ku-
pec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino 
v višini 3.000,00 EUR + DDV.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno 
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene 
cene.

Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje 
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponud-
bam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od 
ponudnikov.

Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponu-
dniki pridobijo:

– splošno – na tel. 02/530-27-70, Marjan, 
01/234-16-50, Mladen in 01/234-15-92, Jana,

– dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem 
in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na 
tel. 01/234-13-68, Jana.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 1-5835/2013 Ob-4238/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o., Slovenske železnice, 
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 Koper.
Predmet prodaje obsega:
– cca 85 ton neuporabnih tirnic, kretniških delov, 

DTM (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

19.550,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 12. 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 predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 08/2013 Ob-4261/13

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške 

zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Tilen Terlep, rojen 13. 10. 

1984 v Ljub ljani, z dnem 5. 11. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Komenskega ulica 36 (zaposlen v odvetniški 
družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Boštjan Pogorevc, rojen 
18. 11. 1978 v Mariboru, z dnem 5. 11. 2013 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Celju, Ljub ljanska cesta 5a (zaposlen pri odvetniku 
Boštjanu Verstovšku).

Obveščamo vas, da se Davor Ozmec, rojen 29. 4. 
1980 v Mariboru, z dnem 1. 1. 2014 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ma-
riboru, Ljub ljanska ulica 9.

Obveščamo vas, da se mag. Bojan Konečnik, rojen 
31. 10. 1979 v Slovenj Gradcu, z dnem 5. 11. 2013 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Ljub ljani, Železna cesta 14.

Obveščamo vas, da se Andraž Jadek, rojen 12. 10. 
1983 v Ljub ljani, z dnem 5. 11. 2013 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tavčarjeva ulica 6 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.).

Obveščamo vas, da se Mojca Vertačnik, rojena 
7. 4. 1981 v Mariboru, z dnem 5. 11. 2013 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11 (za-
poslena pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič).

Obveščamo vas, da se Brankica Savić, rojena 
15. 10. 1980 v Kopru, z dnem 5. 11. 2013 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Izoli, Smrekarjeva ulica 3.

Obveščamo vas, da se Mitja Ozbič, rojen 9. 1. 1970 
v Trstu, z dnem 26. 9. 2013 vpiše v imenik tujih odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije po 34.č členu Zako-
na o odvetništvu, s pisarno na naslovu Ulica 1. maja 5, 
6210 Sežana. Mitja Ozbič opravlja svojo dejavnost pod 
poklicnim nazivom odvetnik.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Anica Posega Čeč, odve-

tnica iz Postojne, Ulica 1. maja 2, z dnem 12. 11. 2013 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Anice Posega Čeč 
je Viktorija Badovinac Švarc, odvetnica iz Kopra, Maru-
šičeva 5.

Obveščamo vas, da se odvetnica Karla Nahtigal, 
družbenica Odvetniške družbe Nahtigal, o.p., d.o.o., 
Rozmanova ulica 20, 8000 Novo mesto, z dnem 5. 12. 
2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetni-
škega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Karle Nahtigal je 
Damjan Merhar, odvetnik iz Ljub ljane, Koprska 94.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da Stanka Hribar, odvetnica iz 

Celja, z dnem 10. 10. 2013 preseli sedež pisarne 
z naslova Lava 8, 3000 Celje, na novi naslov: Ulica 
XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel. 082/05-45-77, faks 
082/05-45-78.
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Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Er-
man, d.o.o. (odvetnica Mojca Erman) z dnem 1. 11. 
2013 preselila sedež pisarne z naslova Cesta v Mestni 
log 1, Ljub ljana, na novi naslov: Opekarska cesta 11, 
1000 Ljub ljana, GSM: 031/611-422, e-pošta: mojca.er-
man@lawoffice.si.

Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Kalpič 
Zalar d.o.o. (odvetnica Marta Kalpič Zalar in odvetnica 
Petra Zalar) z dnem 1. 10. 2013 preselila sedež pisarne 
z naslova Miklošičeva cesta 30, Ljub ljana, na novi na-
slov: Kersnikova 6, 1000 Ljub ljana, tel. 01/432-71-46, 
01/620-87-01 in 01/620-83-50, faks 01/430-11-22.

Obveščamo vas, da Sabina Šuštar, odvetnica iz 
Ljub ljane, z dnem 1. 12. 2013 preseli sedež pisarne z na-
slova Barjanska cesta 3, 1000 Ljub ljana, na novi naslov: 
Slovenska cesta 55b, 1000 Ljub ljana, tel. 059/07-12-00 
in 059/07-12-01, faks 01/300-76-76.

Obveščamo vas, da je Tomaž Šešerko, odvetnik 
iz Ljub ljane, z dnem 4. 11. 2013 preselil sedež pisarne 
z naslova Tavčarjeva ulica 2, Ljub ljana, na novi naslov: 
Tavčarjeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, tel. 01/231-65-45, 
faks 01/431-93-96.

Obveščamo vas, da je Sonja Dolinar, odvetnica iz 
Ljub ljane, z dnem 4. 11. 2013 preselila sedež pisarne 
z naslova Tavčarjeva ulica 2, Ljub ljana, na novi naslov: 
Tavčarjeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, tel. 01/231-65-45, 
faks 01/431-93-96.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 

Odvetniška družba Cupin Djurković, o.p., d.o.o., Kolod-
vorska cesta 1, 6000 Koper, spremenjena, in sicer se 
spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Djurković, 
o.p., d.o.o., Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Ferfolja, Ljubič, Bauk in partnerji, odvetniška družba, 
o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, 1000 Ljub ljana, spre-
menjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetni-
ška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova 
ulica 17, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je odvetnici Vanji Panjan, roj. 
10. 10. 1984 v Novem mestu z dnem 15. 10. 2013 pre-
nehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Kozinc in 
partnerji o.p. d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljub ljana, in 
se je z dnem 16. 10. 2013 zaposlila pri odvetnici Jasni 
Simčič, Dalmatinova 1, 8000 Novo mesto.

Obveščamo vas, da Andrej Marzidovšek, rojen 
16. 12. 1964 v Celju, odvetnik iz Celja, Cankarjeva 

ulica 6, z dnem 31. 10. 2013 preneha opravljati odvetni-
štvo v okviru poslovanja Odvetniške družbe Marzidovšek 
in Ramor o.p., d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje.

Odvetnik Andrej Marzidovšek z dnem 1. 11. 2013 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da Marko Makuc, rojen 23. 7. 1976 
v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Dalmatinova ulica 11, 
z dnem 31. 10. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot 
odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Grobelnik, o.p., 
d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Marko Makuc z dnem 1. 11. 2013 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odve-
tnik na naslovu: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub ljana, 
tel. 08/205-81-11, faks 08/205-81-10.

Obveščamo vas, da Jana Božič, rojena 26. 1. 1984 
v Mariboru, odvetnica iz Ljub ljane, Barjanska cesta 3, 
z dnem 3. 11. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot 
odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in 
odvetniki, d.o.o., Ljub ljana.

Odvetnica Jana Božič z dnem 4. 11. 2013 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odve-
tnica na naslovu: Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/200-09-80, faks 01/426-07-11.

Obveščamo vas, da se je spremenil priimek od-
vetnice Nastje Rovšek iz Ljub ljane, Štefanova ulica 5 
(zaposlena v Odvetniški družbi Kanalec, o.p., d.o.o.), 
v nov priimek: Nastja Rovšek Srše.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Ptuj z dne 26. 10. 2013 spremeni priimek odvetnice 
Tatjane Majoranc iz Celja, Prešernova 23, v: Tatjana 
Cimperšek.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je odvetnica Martina Cupin 

z dnem 7. 10. 2013 prenehala delo v okviru Odvetni-
ške družbe Cupin Djurković, o.p., d.o.o., Kolodvorska 
cesta 1, Koper, glede na to, da je pričela poslovati od-
vetniška družba: Odvetniška družba Cupin, o.p., d.o.o., 
Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper.

Odvetnica Martina Cupin z dnem 8. 10. 2013 nada-
ljuje delo kot odvetnica Odvetniške družbe Cupin, o.p., 
d.o.o., Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper.

Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška 
družba: Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o., Kersnikova 
ulica 12, 1000 Ljub ljana.

Odvetniška zbornica Slovenije
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Št. 2153-29/2006/13 Ob-4263/13

V register političnih strank se pri politični stranki 
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, s skraj-
šanim imenom Nova Slovenija, s kratico imena NSi in 
s sedežem v Ljub ljani, Cankarjeva cesta 11 ter z matično 
številko: 1029738, vpiše sprememba statuta, spremem-
ba imena v: Nova Slovenija – krščanski demokrati in 
sprememba znaka stranke. Znak stranke je stilizirana 
kratica stranke v modri barvi, in sicer tako, da je med 
prvo in drugo črko postavljena pika rdeče barve.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Izvršbe

VL 147908/2009 Os-3533/13

Izvršitelj Nikola Trifunović je dne 12. 3. 2013, od 
9.36 do 9.50, v zadevi UL 147908/2009, Okrajno sodi-
šče Črnomelj, Trg svobode 1, Črnomelj, dolžnik Andrej 
Balkovec s.p. Poslovni sistem Mercator d.d., Mali Nera-
jec 3, proti dolžniku Benu Šarani opravil rubež nepre-
mičnine: parcelni številki 34 in 78, ki ležita v k.o. 1550 
Dragatuš, ki nista vpisani v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 8. 2013

VL 18442/2013 Os-4141/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 18442/2013 z dne 2. 4. 2013, 
ki je 30. 4. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. 
št. IZV 173/2013 z dne 29. 5. 2013, nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje 
št. 17, oziroma sedaj 20, stavba 1081, v 4. nadstropju 
stanovanjske stavbe, na naslovu C. m. Tita 3, Jeseni-
ce, v skupni izmeri 51,90 m2, last dolžnice Slobodanke 
Zukić, C. m. Tita 3, Jesenice, zarubljena v korist upni-
ce JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jese-
nice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterja-
ve 445,18 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 5. 11. 2013

VL 151288/2012 Os-4211/13

V izvršilni zadevi upnika Tamstan d.o.o., Ljub ljanska 
ulica 27b, Maribor, zoper dolžnika Gorana Lazič, Kele-
minova ulica 6, Maribor, zaradi izterjave 609,37 EUR 
s pp., se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, opr. št. VL 151288/2012 z dne 28. 1. 2013 
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in 
sicer: dvosobno stanovanje št. 21, ki se nahaja v pritličju 
večstanovanjske stavbe, na naslovu Keleminova ulica 6, 
Maribor, katastrska občina 680, številka stavbe 967, 
številka dela stavbe 54, v lasti dolžnika Gorana Lazića.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 29. 10. 2013

VL 20088/2013 Os-3953/13

Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 24. 5. 2013, 
opr. št. VL 20088/2013 je bil dne 19. 6. 2013 opravljen 
v korist upnika Elektro Celje energija d.o.o.; Vrunčeva 
2 a, Celje, rubež stanovanja, v večstanovanjski stavbi 
št. 1037, del stavbe št. 2, številka stanovanja: 12, k.o. 
889 – Mežica, last dolžnika: Mitje Adamič, stanujoč Po-
lena 10, Mežica, do 1/1.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu  
dne 9. 10. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 117/2011 Os-4117/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zadevi, 
začeti na predlog Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, ki jih zastopa 
odvetnik Bojan Župevc iz Ljub ljane, Hrvatski trg 3, ob 
udeležbi udeležencev, navedenih v predlogu predla-
gatelja z dne 15. 3. 2011, in ostalih udeležencev, ki 
jim je bila dopuščena udeležba s sklepom sodišča, 
na podlagi predloga z dne 18. 3. 2011 za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi z id. 1727-167 v postopku 
vzpostavitve etažne lastnine, dne 22. 10. 2013 izda-
lo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi 
podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: pogodba z dne 10. 10. 1979, opr. 
št. 501/79-05/20-75. Predmet pogodbe: garaža št. 250, 
v izmeri 12,50 m2, na naslovu Poljanski nasip 32. ID 
nepremičnine, s katerim je vpisana v zemljiško knjigo: 
1727-167-204,

– oseba, ki jo je izstavila: Splošno gradbeno pod-
jetje Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta 13,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Ravš Marija 
(roj. 1950), Hrvatski trg 2, Ljub ljana,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izsta-
vljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahte-
va, in da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev 

zemljiško knjižne listine navedena kot oseba, ki je li-
stino izstavila,

da v enem mesecu od objave tega oklica in oklica 
na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpod-
bijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
ni zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za 
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Ose-
be iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske 
oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu 
priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz 
točke 2. mora priložiti tudi izvirnik listine, katere vzpo-
stavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 23. 10. 2013

Objave sodišč
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 233/2012 Os-4081/13

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljub ljanska 
cesta 76, 1230 Domžale, je skladno s 4. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku s skle-
pom z dne 23. 10. 2013, postavilo začasnega skrbni-
ka toženi stranki Mirjani Mrkajić, Ljub ljanska cesta 70, 
Domžale, v sporu zaradi plačila kupnine 6.870,00 EUR, 
in sicer odvetnico Jagodo Cujnik, Ljub ljanska cesta 76, 
1230 Domžale, ki bo zastopala toženo stranko v postop-
ku vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi 
stranki postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 10. 2013

1913 I 1545/2013 Os-3901/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalid-
skega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 
Ljub ljana, proti dolžniku Primož Kordež, Clevelandska 
ulica 43, Ljub ljana, zaradi izterjave nadomestila preživ-
nine, sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Moj-
ca Breznik, Dvoržakova 8, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 7. 10. 2013

VL 171353/2009 Os-4084/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit 
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, ki 
jo zastopa odv. Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, 
Maribor, proti dolžniku Samu Galin, Celovška cesta 150, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Blaž Godec, odvetnik, Trdinova 
ulica 7, Ljub ljana, zaradi izterjave 2.590,97 EUR, sklenilo:

dolžniku Samu Galin, Celovška cesta 150, 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. Blaž Go-
dec, Trdinova 7, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 23. 10. 2013

VL 118550/2013 Os-4105/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 

Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, 
Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžnici Barbari Tihole, 
Naselje heroja Maroka 11, Sevnica, ki ga zastopa zak. 
zast. odv. Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica, 
zaradi izterjave 366,84 EUR, sklenilo:

dolžnici Barbari Tihole, Naselje heroja Ma-
roka 11, Sevnica, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Branko 
Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 10. 10. 2013

VL 210597/2012 Os-4106/13

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 Bojani Zorko, 
Plečnikova ulica 4, Maribor – dostava, ki jo zastopa zak. 
zast. odv. Mihaela Klačinski, Partizanska c. 32, Maribor 
– dostava, zaradi izterjave 476,63 EUR, sklenilo:

dolžnici Bojani Zorko, Plečnikova ulica 4, Mari-
bor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mihaela 
Klačinski, Partizanska c. 32, Maribor.

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 25. 9. 2013

VL 154182/2012 Os-4107/13

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. Lipovec Bran-
ko – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžni-
ku Antonu Špes, Visole 175, Slovenska Bistrica, ki ga 
zastopa odv. Nada Vučajnk, Kolodvorska cesta 8, Slo-
venska Bistrica, zaradi izterjave 907,56 EUR, sklenilo:

dolžniku Antonu Špes, Visole 175, Slovenska Bistri-
case 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. Nada Vu-
čajnk, Kolodvorska cesta 8, Slovenska Bistrica.

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 24. 10. 2013
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N 480/2013 Os-4121/13

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zade-
vi predlagatelja Centra za socialno delo Trbovlje, Mestni 
trg 5a, Trbovlje, zoper nasprotno udeleženko Klavdijo 
Zupan, naslov neznan, zaradi predloga za odvzem ro-
diteljske pravice, dne 25. 10. 2013 sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Peter Mele, Resljeva cesta 25, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 25. 10. 2013

VL 121606/2013 Os-4136/13

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 dolžniku Elvisu Kole-
nović, Strahinj 4A, Naklo, ki ga zastopa zak. zast. odv. 
Katarina Bradaška, Kidričeva 4/b, Kranj, zaradi izterjave 
1.156,67 EUR, sklenilo:

dolžniku Elvisu Kolenović, Strahinj 4A, Naklo, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Katarina 
Bradaška, Kidričeva 4/b, 4000 Kranj – dostava, Kranj.

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 29. 10. 2013

VL 53956/2013 Os-4161/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit 
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 
ki jo zastopa odv. Andreja Šifrer, Razlagova ulica 2, Ma-
ribor, proti dolžniku Đurđica Selimović, Podgorje 87, ki 
ga zastopa zak. zast. odv. Mojca Furlan, Dvorakova 5, 
Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 1.516,65 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Đurđica Selimović, Podgorje 87, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mojca 
Furlan, Dvorakova 5, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 4. 10. 2013

IV P 205/2013 Os-4120/13

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni 
zadevi opr. št. IV P 205/2013 tožeče stranke Dušana 
Beber, Pluska 9, Trebnje, ki ga zastopa odvetnik Jurij 
Gros iz Trebnjega, zoper tožene stranke: 1. ndl. Nastja 

Beber, Dobrava 1, Dobrnič, 2. Anica Zupančič, Dobra-
va 1, Dobrnič, 3. Kabashi Xhevat, Opertuše, Kosovo, 
točen naslov neznan, zaradi izpodbijanja očetovstva, 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku 3. toženi stranki zaradi neznane-
ga prebivališča postavilo začasnega zastopnika odve-
tnico Jasno Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese 3. tožene 
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi 
njeno prebivališče oziroma dokler 3. tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu  
dne 24. 10. 2013

Oklici dedičem

D 214/2013 Os-3900/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Olgi Korošec, hčeri Rajmun-
da, rojeni dne 5. 6. 1957, državljanki Republike Sloveni-
je, poročeni, umrli dne 26. 2. 2013, nazadnje stanujoči 
Kraigherjeva ulica 6, Celje.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo 
dedovanje po zakonu. Zapustnica je bila poročena in je 
imela enega sina. Ker sta se tako zapustničin vdovec 
Viljem Korošec kot tudi zapustničin sin Aleš Korošec 
dedovanju po zapustnici odpovedala, ni drugih dedičev 
I. dednega reda.

Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. de-
dnega reda (starši oziroma zapustničini bratje in sestre 
oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci) 
oziroma če teh ni, dediči III. dednega reda (zapustničine 
babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in 
bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (ime-
na in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi 
osebni podatki) sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju 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. 10. 2013

D 241/2013 Os-3948/13

Okrajno sodišče v Krškem po okrožni sodnici Ma-
riji Breznik, v zapuščinski zadevi po dne 11. 8. 2013 
umrlem Jožefu Sintiču, rojenem 17. 8. 1946, nazadnje 
stanujočem Vrtača 3, p. Kostanjevica na Krki, državljanu 
Republike Slovenije, podaja oklic:

Zakonite dediče po pokojnem Jožefu Sintiču, ro-
jenem 17. 8. 1946, stanujočem Vrtača 3, Kostanjevica 
na Krki, se poziva, da v roku 1 leta od objave oklica na 
oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, 
priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 10. 2013
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II D 1981/2012 Os-3897/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 7. 11. 2012 umrli Slavki 
Štekar, rojeni 22. 8. 1952, hčeri Ilje Milovanovića, drža-
vljanki RS, poročeni, nazadnje stanujoči Zgornje Hoče 1, 
Slivnica, so dediči I. in II. dednega reda delovanju odpo-
vedali, zato so k dedovanju poklicani dediči III. dednega 
reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete 
in strici zapustnice oziroma njihovi potomci) ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2013

D 437/2013 Os-4111/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Mariji Šuligoj, rojeni Vončina, roje-
ni 14. 4. 1853, z zadnjim stalnim prebivališčem Loko-
vec 214, ki je umrla dne 13. 10. 1920.

Za dedovanje po zakonu bi prišla v poštev tudi 
zapustničina hčerka Šuligoj Marija, ki sodišču ni zna-
na oziroma njeni potomci, ki sodišču tudi niso znani 
ter dediči po pokojni zapustničini hčerki Šuligoj Luciji, 
in sicer Bernarda, Marija, Emilija, Vladimir, Matilda 
in Emil oziroma njihovi potomci, ki sodišču prav tako 
niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 9. 2013

D 429/2013 Os-4115/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Tribušon Jožefi, roj. Pavletič, roj. 13. 4. 
1847, z zadnjim stalnim prebivališčem Miren 161, ki je 
umrla dne 17. 11. 1915.

Za dedovanje po zakonu bi prišli v poštev tudi zap. 
otroci Tribušon Karol, Tribušon Rudolf, Tribušon Kristi-
na, Tribušon Ludvik in Tribušon Karolina oziroma njihovi 
potomci, ki sodišču niso znani ter zap. vnuka Tribušon 
Bogomir in Tribušon Melanija oziroma njihovi potomci, 
ki sodišču prav tako 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 2. 10. 2013

D 321/2013 Os-4208/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 26. 12. 1955 umrli Soklič Mariji, rojeni dne 9. 6. 

1874, nazadnje stanujoči Spodnje Gorje 62, Zgornje 
Gorje.

Sodišču niso znani vsi dediči zapustnice oziroma 
njihovi naslovi, da bi jih povabilo na zapuščinsko obrav-
navo oziroma jih pozvalo, da podajo dedne izjave.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo 
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 6. 11. 2013

D 417/2013 Os-4209/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 4. 9. 2013 umrlem Haralović Petru, rojenem dne 
9. 7. 1925, nazadnje stanujočem Alpska cesta 5, Bled.

Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnika, 
da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma 
jih pozvalo, da podajo dedne izjave glede priznanja 
oporoke zapustnika.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo 
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 11. 2013

Oklici pogrešanih

N 40/2013 Os-3978/13

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pra-
vobranilstvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti, Kocljeva 
1/a, v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogre-
šanega Štefana Horvata, rojenega 14. 8. 1930, v Hotizi, 
EMŠO 1408930501258, očetu Ivanu in materi Ani Hor-
vat, sedaj neznanega bivališča.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu 
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega okli-
ca, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi  
dne 15. 10. 2013

N 17/2013 Os-4165/13

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi za mrtvo Jožefo Metelko, roj. 1855, Dolenje 
Laknice, Mokronog, za mrtvo.

Sodišče poziva pogrešano Jožefo Metelko, roj. 
19. 12. 1855, z zadnjim bivališčem Dolenje Laknice 30, 
Mokronog, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njenem 
življenju in smrti, da to sporočijo sodišču v roku 3 mese-
cev po objavi tega oklica, sicer bo po izteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo, skladno s 85. členom 
Zakona o nepravdnem postopku (ZNP).

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 5. 11. 2013
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Kolektivni delovni spori

X Pd 1016/2013 Os-4280/13

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlaga-
teljem Sindikatom novinarjev Slovenije, Wolfova ul. 8, 
Ljub ljana, in nasprotnem udeležencem Salomon d.o.o., 
Papirniški trg 17, Ljub ljana.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udelež-
bo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem 
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku 
s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 
28. 2. 2014, ob 13.30, v sobi št. 3/I nadstropje, Delov-
nega in socialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva ul. 14, 
Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 19. 11. 2013.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani  
dne 18. 11. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Amon Damjana, Virštanj 61, Podčetrtek, zavaro-
valno polico, št. 50500102290, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnq-332680

Barbič Mojca, Gubčeva 7A, Brežice, zavarovalno 
polico, št. 50500095421, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnu-332676

Cvetko Boštjan, Zagaj pod Bočem 3B, Rogaška 
Slatina, zavarovalno polico, št. 50500064588, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-332691

Jakopin Gašper, Streliška ulica 1, Novo mesto, za-
varovalno polico, št. 50500020342, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnz-332671

Kocjančič Ana, Kriška vas 53C, Višnja Gora, zava-
rovalno polico, št. 50500085127, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnx-332673

Kusić Mladen, Gubčeva ulica 2, Dob, zavaroval-
no polico, št. 70000010549, izdala zavarovalnica AS. 
gny-332672

Maček Helena, Lampreče 14, Črna na Koroškem, 
zavarovalno polico, št. 50500087962, izdala zavaroval-
nica KD Groupe. gnn-332683

Mlakar Rok, Vinje 58, Dol pri Ljub ljani, zavarovalno 
polico, št. 50500128233, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnk-332686

Pisk Mitja, Ulica Gradnikove brigade 9, Nova Gori-
ca, zavarovalno polico, št. 50500043839, izdala zavaro-
valnica KD Življenje. gne-332667

Tomić Dragan, Podvasca 3, Tržič, zavarovalno poli-
co, št. 50500129084, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnc-332669

Spričevala preklicujejo

Dobnik Alenka, Miklošičeva ulica 7, Celje, spričeva-
lo o strokovni usposobljenosti, izdajatelj Ministrstvo za 
promet in zveze, številka 609174, izdano 6. 11. 1997. 
gng-332665

Kokalj Špela, Trebija 47, Gorenja vas, diplomo Filo-
zofske fakultete, izdano leto 2010. gnz-332696

Kovačič Zvezdana, Čanje 42, Blanca, spriče-
valo 5. razreda Osnovne šole Leskovec pri Krškem. 
gng-332690

Leskovar Drago, Vrtnarija 2B, Vrhnika, indeks, 
št. 42110056, izdala Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje, leto izdaje 2011. gnx-332677

Veselinovič Jaka, Zaloška cesta 76, Ljub ljana, spri-
čevalo o končani OŠ Osnovna šola Ketteja in Murna. 
gnq-332684

Drugo preklicujejo

Ban Sonja, Vipavska ulica 32, Ljub ljana, potrdi-
lo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, veljav-
no od 22. 5. 2003, izdajateljica Trgovinska zborni-
ca Slovenije, številka 183/2003, izdano leta 2003. 
gnv-332675

BONTA d.o.o., Raičeva ulica 17A, Ljub ljana, izvod 
licence, GE006376/03588/015, registrska številka LJ 
CN-160. gnf-332666

Božič Amanda, Šmarjeta 63, Škofja vas, študentsko 
izkaznico, št. 18100689, izdala Filozofska fakulteta, Uni-
verza v Ljub ljani. gnk-332661

Božič Benjamin, Cven 84C, Ljutomer, študentsko 
izkaznico, št. 93414244, izdala Univerza v Mariboru. 
gnj-332662

Coulon Anna, Razgled 4A, Piran - Pirano, študent-
sko izkaznico, št. 01011390, izdala Pedagoška fakulteta. 
gnc-332694

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, licen-
co, številka avtomobila CEDA 296, številka 0318574, 
izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gni-332688

Dežman Urša, Šobčeva cesta 23, Lesce, študent-
sko izkaznico, št. 18123429, izdala Filozofska fakulteta. 
gno-332682

Golež Slavko, Rakovec 25A, Grobelno, certifikat 
NPK 67109, izdan 4. 9. 2009. gnh-332664

JUCCA NAUTIKA d.o.o., Cesta v Mestni log 88, 
Ljub ljana, štampiljko pravokotne oblike, z naslednjo vse-
bino: JUCCA NAUTIKA d.o.o., CESTA V MESTNI LOG 
88 1000 LJUB LJANA. gnd-332668

Legan Kokol Naneta, Dunajska cesta 198A, 
Ljub ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. 
gnb-332695

Logar Janko, Trebija 17, Gorenja vas, izkaznico 
in značko ribiškega čuvaja, izdajatelj Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka -0158-. 
gnr-332679

Martinčič Dejan s.p., Rtiče 7, Podkum, potrdi-
lo za voznika Nedima Delić za prevoz blaga po cesti 
za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti, šte-
vilka 010024/AĆ71-2-638/2013, izdajateljica Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj-332687

Mehić Ismet, Mahmič Selo, Krupa, Bosna in 
Hercegovina, dokument NPK voznik, diploma, 
št. 2321/8400.002.4.1, izdana 24. 9. 2007. gni-332692

Merčun Blaž, Živaličeva ulica 4, Ljub ljana-Šentvid, 
izkaznico odvetniškega kandidata, številka 1645/2013, 
izdajateljica Odvetniška zbornica Slovenije. gnb-332670

Nered Aleš, Spodnji Rudnik cesta I/17B, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006665001, 
izdajatelj Cetis d.d. gnh-332689

Preklici
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Pisanec Sebastjan, Veliki Vrh 6A, Šmartno ob Paki, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037412000, 
izdajatelj Cetis Celje. gnw-332674

Planinšek Manca, Selšek 3, Šmartno pri Litiji, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gns-332678

Prodan Nastja, Semedela 59, Koper - Capodistria, 
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomsko-poslovna 
šola Koper. gni-332663

Rigelnik Katja, Podgorska cesta 122, Slovenj Gra-
dec, študentsko izkaznico, št. 63980066, izdala Fakul-
teta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljub ljani. 
gnp-332681

Salčinović Amir, Cesta Viktorja Svetina 23, Jeseni-
ce, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025260000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnd-332693

Zupan Mateja, Jesenovo 20, Čemšenik, študentsko 
izkaznico, št. 26700112, izdala Fakulteta za gradbeni-
štvo in geodezijo. gnl-332685
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